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Zápisnica
z 24. zasadnutia

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 09.10.2018

Prítomní:
predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík
tajomník: Mgr. Viera Hanigovská

členovia komisie: Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát,  Emília
Gondová

Začiatok rokovania: 14:30 hod.
Ukončenie rokovania: 17:00 hod.

Miesto: malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2
3. Monitorovacia správa za prvý polrok 2018
4. Konsolidovaná závierka za rok 2017
5. Projekt Mestského divadla a filmového štúdia
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie, schválenie programu:
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých

prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní štyria a komisia je uznášaniaschopná.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Na písomnú žiadosť
MgA. Alexandra Pallesitza, ktorú doručil dňa 8.10.2018 bol z rokovania komisie stiahnutý bod č. 5
Projekt mestského divadla a filmového štúdia.

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom rokovania.

Za Proti Zdržali sa
3 0 0

2. Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2
Ing. Michal Durila podrobne položkovite rozobral návrh zmeny rozpočtu na rok 2018.

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu na rok
2018 rozpočtovým opatrením č. 2 a to úpravu bežných príjmov vo výške 52.338,- EUR, kapitálových
príjmov vo výške 365.578,- EUR, FO príjmových vo výške 3.843,- EUR, bežných výdavkov vo výške
12.931,- EUR,  kapitálových výdavkov vo výške 407.630,- EUR a finančných operácií výdavkových
vo výške 1.198,- EUR.

Za Proti Zdržali sa
3 0 0
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3. Monitorovacia správa za prvý polrok 2018
Ing. Michal Durila podrobne rozobral čerpanie jednotlivých  rozpočtových položiek

- finančné a programové plnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov a finančných
operácií príjmových a výdavkových za 1. polrok 2018,

- plnenie cieľov  a merateľných ukazovateľov za prvý polrok 2018

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie
Monitorovaciu správu za prvý polrok 2018.

Za Proti Zdržali sa
3 0 0

4. Konsolidovaná závierka za rok 2017
Mgr. Viera Hanigovská všetkých prítomných členov podrobne oboznámila s Konsolidovanou

výročnou správou mesta Spišské Vlachy za rok 2017 za materskú účtovnú jednotku - Mesto Spišské
Vlachy a za konsolidovaný celok: Mesto Spišské Vlachy, ZŠ Komenského 6, ZŠ SNP, Materská
škola, CVČ a Mestské lesy a majetky s.r.o. Spišské Vlachy. Oboznámila všetkých prítomných
o majetku mesta, zdrojoch krytia, pohľadávkach, záväzkoch  a hospodárskom výsledku za rok 2017 za
materskú účtovú jednotku a za konsolidovaný celok

Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie a posúva KÚZ za rok 2017 na rokovanie
mestskému zastupiteľstvu.

Za Proti Zdržali sa
3 0 0

5. Projekt Mestského divadla a filmového štúdia

Uvedený bod bol vypustený z rokovania finančno-hospodárskej komisie. Na vlastnú žiadosť
predkladateľa bude zaradený na budúce zasadnutia komisie.

6. Rôzne
V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky.

7. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť.

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 10.10.2018

Zapísala: Mgr. Viera Hanigovská

Predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík


