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Zápisnica  

z 10. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 29.06.2021 

 

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

členovia komisie: PaedDr. Marcela Satmáryová , Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila  

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor 

Poslanci: Milan Biroščák 

Začiatok rokovania:  14:00 hod. 
Ukončenie rokovania: 16:30 hod. 

Miesto:  galéria MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 
4. Zrušenie zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení 
5. Refundácia nákladov - žiadosť 
6. Rôzne 
7. Záver  

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Zasadnutie finančnej komisie otvoril Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých 
prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní piati a komisia je 
uznášaniaschopná.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými bodmi rokovania. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

 
2. Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 

 
Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných s obsahom a časťami záverečného účtu 

mesta za rok 2020: 
1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),  
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“)  
c) finančné operácie 

7. Hodnotenie plnenia programov mesta  
 
Mgr. Viera Hanigovská oboznámila prítomných s ďalšími časťami záverečného účtu 

mesta za rok 2020: 
2. Bilancia aktív a pasív 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
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4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov 
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.  
 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu: 

1. schváliť návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlahy za rok 2020, 

2. vziať na vedomie stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky a hospodárenia mesta za rok 2020 

3. schváliť  

- celoročné hospodárenie mesta za rok 2020 bez výhrad,  

- konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2020 a to:   

     - rezervný fond vo výške  52 715,63 EUR, 
     - fond rozvoja bývania        597,03 EUR, 
     - kaučný fond      8 231,42 EUR, 

- fond prevádzky, údržby a opráv   3 881,19 EUR, 
     - sociálny fond      4 563,44 EUR, 

- prevod     zostatku   peňažných   prostriedkov   na   účtoch    mesta   vo   výške 
4 391,27 EUR do    rezervného   fondu     v    súlade   s  § 10  ods.  7   zákona č. 
583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 

Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných položkovite s návrhom zmeny rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1.  

- Bežné príjmy:   117 353,- EUR, 
- Kapitálové príjmy:      56 428,- EUR, 
- Fin. operácie príjmové: 286 802,- EUR, 
- Príjmy spolu:   460 583,- EUR, 

- Bežné výdavky:  225 301,- EUR, 
- Kapitálové výdavky  150 324,- EUR, 
- Fin. operácie výdavkové:   84 958,- EUR, 
- Výdavky celkom:  460 583,- EUR. 

Po zodpovedaní otázok komisia pristúpila k hlasovaniu.  

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 1 

4. Zrušenie zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení 

Vzhľadom na to, že mesto Spišské Vlachy má v súčasnosti schválené Zásady 
rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy, ktoré zahŕňajú aj hospodárenie škôl 
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a školských zariadení, sú Zásady finančného hospodárenie škôl a školských zariadení 
prebytočné a zastarané. 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť zrušenie zásad finančného 
hospodárenia škôl a školských zariadení. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

5. Refundácia nákladov – žiadosť 

Dňa 21.4.2021 bola podaná žiadosť  od žiadateliek  Vanesy a Denisy Jánošíkovej, 
ktoré majú uzatvorenú nájomná zmluvu na nájom nebytových priestorov v dome požiarnikov  
na ulici Mlynská 1 od 1.12.2020 za účelom užívania týchto priestorov na prevádzku 
kozmetického a kaderníckeho salónu, na úhradu nákladov, ktoré boli potrebné pre opravu  
prenajatých priestorov. Predpokladané náklady na dokončenie sú vo výške 2 500,- EUR. 

Finančno-hospodárska komisia odporúča dohodnúť termín obhliadky  spoločne so 
zamestnancom výstavby a určiť náklady, ktoré by bolo možné refundovať. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

6. Rôzne 

a) Ing. Michal Dzurila predniesol návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 
2/2020 zo dňa 12.8.2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a to:  

 § 3 ods. 1 písm. e) na ďalší individuálny odbor / hudobný nástroj nad rámec vo 
výške 25,- EUR, 

 § 3 ods. 1 písm. f) na ďalší skupinový odbor vo výške 12,50 EUR, 

 § 3 ods. 1 písm. g) v skupinovej forme vo výške 12,50 EUR na žiaka, ktorý 
navštevuje inú ZUŠ a škola naňho nedostane dotáciu. 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť doplnok č. 1 k VZN mesta Spišské 
Vlachy č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišské Vlachy 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

7. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 07.07.2021 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


