Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Zápisnica
z 13 zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 24.05.2022

Prítomní:
predseda:
tajomník:
členovia komisie:

Ing. Juraj Jánošík,
Mgr. Viera Hanigovská
PaedDr. Marcela Satmáryová , Ing. Svetlana Kočišová, Mária
Nemčíková, Ing. Michal Dzurila

Neprítomní ospravedlnení členovia: Jozef Lazor
Primátor:

Ľubomír Fifik

Prednosta:

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

Poslanci:

Mgr. Monika Koperdáková

Riaditelia škôl:

Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Mária Suchá

Začiatok rokovania: 15:00 hod.
Ukončenie rokovania: 17:30 hod.
Miesto:

galéria MsÚ v Spišských Vlachoch

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Žiadosť o prenájom priestorov – eRVe s.r.o.,
3. Žiadosť o prenájom priestorov - Packeta
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
5. Žiadosť Základná škola Komenského 6
6. Žiadosť MŠ
7. Žiadosť CVČ
8. Žiadosť ZUŠ
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu:
Zasadnutie finančnej komisie otvoril Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých
prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní šiesti a komisia je
uznášaniaschopná.
Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými bodmi rokovania.
Za
5

1

Proti
0

Zdržali sa
0
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2. Žiadosť o prenájom priestorov – eRVe s.r.o.,
Dňa 28.3.2022 bola spoločnosťou eRVe s.r.o., doručená žiadosť o prenájom
priestorov v kultúrnom dome (bývalá predajňa svietidiel), kde by chceli otvoriť nechtové
štúdio a predajňu príslušenstva.
Uznesenie komisie :
Finančno-hospodárska komisia odporúča žiadateľovi zapojiť sa do verejnej
obchodnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto dňa 16.5.2022 a trvá do 31.5.2022 do 12.00 hod.,
podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta
Za
5

Proti
0

Zdržali sa
0

3. Žiadosť o prenájom priestorov - Packeta
Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. podala žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta na umiestnenie samoobslužného automatu k vydávaniu zásielok.
Uznesenie komisie :
Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku pre spoločnosť
Packeta Slovakia s.r.o. vo výmere 1,36 m2 pre umiestnenie samoobslužného automatu
Z-Boxu
Za
Proti
Zdržali sa
5
0
0
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Dňa 19.04.2022 bola doručená žiadosť Mikulášom Filipom a Máriou Blaščákovou
na prerokovanie požiadavky o zníženie kúpnej ceny pozemku C KN 7730/81 pod altánkom
a terénne úpravy (10,- EUR/ m2), podľa priloženého geometrického plánu o výmere 140 m2,
ktorý bol odsúhlasený stavebnou komisiou dňa 12.01.2022 vo výške 31,53 EUR/ m2 .
Uznesenie komisie :
Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemku o výmere 140 m2 za
cenu podľa uznesenia MsZ vo výške 31,53 EUR/ m2 , nie podľa navrhovanej ceny kupujúcim
vo výške 10,- EUR/ m2 .
Za
Proti
Zdržali sa
5
0
0
5. Žiadosť Základná škola Komenského 6
Dňa 6.4.2022 a 4.5.2022 boli doručené žiadosti Základnej školy Komenského 6
o dofinancovanie školy z originálnych kompetencií zriaďovateľa z dôvodu potreby riešenia
závažných prevádzkových a havarijných situácií:
-

suterén školskej jedálne – lapač tukov a odpadový systém cca 15.000,- EUR,
oprava elektroinštalácie v kuchyni a výmena rozvodovej skrine 5.000,- EUR,
nedoplatok za dodávku plynu 15 252,- EUR,
riešenie regulačných staníc v jednotlivých budovách školy 28.000,- EUR,
chodníky – likvidácia azbestovej krytiny a jej výmena 30.000,- EUR,
oprava multifunkčného ihriska 3.000,- EUR,
spoluúčasť na projekte zvýšenie čitat.,matem., a prírod. gramotnosti 5.000,- EUR,
odmeny zamestnancov podľa KZ vyššieho stupňa 2.800,EUR,
likvidácia starej drevárne a garáže a výstavba novej 10.000,- EUR,
modernizácia ŠKD – nábytok 1.000,- EUR

2

Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

6. Žiadosť Materská škola
Dňa 22.3.2022 bola doručená žiadosť Materskej školy o úpravu rozpočtu, z dôvodu
navýšenia skutočných nákladov a to o sumu 24.646, EUR a odchodné pri odchode do
dôchodku pre dve pracovníčky vo výške cca 5.300,- EUR.

7. Žiadosť Centrum voľného času
Dňa 19.5.2022 bola doručená žiadosť o dofinancovanie CVČ v Spišských Vlachoch
z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov na plnohodnotné fungovanie centra vo
výške 10.600,- EUR.

8. Žiadosť Centrum voľného času
Dňa 5.5.2022 bola doručená žiadosť o navýšenie rozpočtu o 18.000,- EUR z dôvodu
zvýšenia cien energií, vody, plynu a spotrebného materiálu.
Finančno-hospodárska komisia odporúča stretnutie poslancov vo štvrtok 26.5.2022
o 16.00 hod., kde sa budú hľadať návrhy na riešenie vzniknutých finančných problémov.
9. Rôzne
V bode rôzne bola prerokovaná žiadosť Martina Klešča o odpustenie poplatku
za komunálny odpad za rok 2022 z dôvodu toho, že je držiteľom Medaily Mudr.
Kňazovického za 100 odberov krvi.
Finančno-hospodárska komisia nevyhovuje žiadosti Martina Klešča o odpustenie poplatku za
komunálny odpad za rok 2022. Tento druh odpustenie poplatku za KO nie je schválený
v platnom VZN mesta č. 6/2019 a neuvádza sa ani v zákone č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO. Uvedeným druh zľavy sa môže zaoberať mestské
zastupiteľstvo pri schvaľovaní nového VZN mesta o poplatku za KO.
Za
5
10. Záver
Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť.

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 26.05.2022

Zapísal:

Mgr. Viera Hanigovská

Overil:

Ing. Juraj Jánošík

3

Proti
0

Zdržali sa
0

