
Zápisnica z 2. zasadnutia Finančno-hospodárskej komisie konanej dňa 8.6.2015 

v zasadačke  Mestského úradu v Spišských Vlachoch. 

 

Predseda FHK Juraj Jánošík privítal členov finančno-hospodárskej komisie. 

Prítomní: 6 - Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský, pani Viera Hanigovská,  

pani Mária Nemčíková, Mgr. Michal Dzurilla, Mgr. Branislav Legát 

Neprítomní: 1 - pani Emília Gondová, - ospravedlnená 

Hostia: zástupca primátora PaedDr. Marcela Satmáryová 

Začiatok rokovania:15:00 hod.  

Ukončenie rokovania: 18:30 hod. 

 

Hlavnými bodmi programu bolo prejsť a pripomienkovať záverečný účet mesta za rok 

2014. a prebrať zmeny rozpočtu mesta na rok 2015. 

Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie návrh záverečného účtu mesta za rok 

2014 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť: 

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 

2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2014 a to: 

- rezervný fond vo výške 88.947,21 EUR, 

- fond rozvoja bývania vo výške 596,95 EUR, 

- kaučný fond  vo výške 6.673,80 EUR, 

- sociálny fond  vo výške 1.273,97 EUR 

3. konečný zostatok na darovacom účte vo výške 400,00 EUR, 

4. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške  9.625,44 EUR do  

rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7  zákona č. 583/2004 Z.z. s použitím na kapitálové  

výdavky roku 2015, 

5. odpis nedaňových pohľadávok mesta podľa § 19 Všeobecne záväzného nariadenia  č. 

2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy v celkovej výške 

5.399,53 EUR. 

 

 

FHK si prešla, pripomienkovala  a prekonzultovala zmeny v rozpočte na rok 2015 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 

variant B.  

 



FHK odporúča udržať pre ZŠ Komenského 6, finančné prostriedky od štátu viazané na 

opravu havarijného stavu pavilónu D vo výške 100.000 EUR a kapitálové výdavky mesta vo 

výške 70.000 EUR postupne uvoľňovať na požiadanie vedenia školy, po predchádzajúcom 

zdokladovaní finančných prostriedkov riaditeľom školy na opravu interiéru pavilónu D, 

prípadne na opravu ďalšieho pavilónu. 

FHK berie na vedomie možnosť, že v zrekonštruovaných priestoroch ZŠ Komenského 

6, po odchode MŠ budú tieto priestory využívané pre družinu. 

FHK odporúča finančnému oddeleniu mesta skontrolovať každú budúcu finančnú 

transakciu, hlavne jej účelnosť a následné zdokladovanie. 

FHK zaväzuje pána Jánošíka zistiť, či THK skutočne uhradilo sumu 11.500 EUR 

Inštitútu hokejových štúdií, pohľadať a dokladovať mestu všetky zmluvy medzi mestom 

a THK. 

FHK dohodla s pani Satmáryovou a poverila ju zistiť, aký podiel v Ekoveri má mesto, 

prípadne pozrieť podľa zmlúv, či sa nemenil vklad do imania spoločnosti Ekover. 

FHK odporúča mestu vybaviť osobitného príjemcu pre neprispôsobivých občanov, 

čím by mesto malo možnosť sťahovať si poplatky od týchto osôb. 

 

 

 

zapísal: Ing. Juraj Jánošík                                                      .................                    


