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Zápisnica  

z 14 zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 06.07.2022 

 

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

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

Neprítomní ospravedlnení členovia: Jozef Lazor 

Primátor: Ľubomír Fifik 

Poslanci: Milan Biroščák 

Začiatok rokovania:  14:15 hod. 
Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021. 
3. Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
4. Žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov – Cirkevná spojená škola 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
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 šiesti a komisia je 
uznášaniaschopná.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými bodmi rokovania. 

 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 

 

2. Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021 

Mgr. Viera Hanigovská oboznámila prítomných s obsahom a časťami záverečného 
účtu mesta za rok 2021: 

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 

2. Bilancia aktív a pasív 
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3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
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.  
7. Hodnotenie plnenia programov mesta  
 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu: 

1. schváliť návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlahy za rok 2021, 

2. vziať na vedomie stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky a hospodárenia mesta za rok 2021 

3. schváliť  

- celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 bez výhrad,  

- konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2021 a to:   

- rezervný fond      7.703,93 EUR, 
- kaučný fond      8.578,15 EUR, 
- fond prevádzky, údržby a opráv   4.833,13 EUR, 
- sociálny fond      3.753,42 EUR 

- prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 4 320,07 
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 

5 0 0 

3. Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

Mgr. Viera Hanigovská oboznámila prítomných položkovite s návrhom zmeny 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.  

- Bežné príjmy:     48 792,- EUR, 
- Kapitálové príjmy:        -1 138 721,- EUR, 
- Fin. operácie príjmové: 111 425,- EUR, 
- Príjmy spolu:            -978 504,- EUR, 

- Bežné výdavky:  195 340,- EUR, 
- Kapitálové výdavky           -971 596,- EUR, 
- Fin. operácie výdavkové:  -23 752,- EUR, 
- Výdavky celkom:           -770 008,- EUR. 

K uvedenému návrhu zmeny rozpočtu na rok 2022 z dôvodu nevyrovnanosti, komisia 
hľadala návrhy ako vykonať rozpočtové opatrenie navýšením príjmov a znížením výdavkov: 

- doplatok energií od miestnych klubov, 
- doplatok energií od zamestnancov pri pobyte na chate, 
- predaj klubu dôchodcov, 
- predaj telocvične pri Cirkevnej spojenej škole Spišské Vlachy. 
 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia neodporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1. Finančno-hospodárska komisia odporúča k 30.6.2022 zostaviť zmenu 
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rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na 
konkrétny účel.  

Za Proti Zdržali sa 

3 0 2 

 

4. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov  

Dňa 20.06.2022 bola doručená žiadosť Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, 
Spišské Vlachy o navýšenie finančných prostriedkov na odmeny zamestnancov školy vo 
výške 5.104,- EUR v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č. 1. 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia neodporúča zvýšiť rozpočet Cirkevnej spojenej škole, 
Komenského 6, Spišské Vlachy, kým sa nenájde komplexné riešenie. 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 

5. Rôzne 

a) V bode rôzne bola opätovne prerokovaná žiadosť Mikuláša Filipa a Márie 
Blaščákovej o zníženie kúpnej ceny pozemku C KN 7730/81  pod altánkom za 10,- EUR/ m2 
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 

4 0 1 

b) Primátor mesta Ľubomír Fifik informoval všetkých prítomných  o predaji 
budovy a pozemkov bývalej Špeciálnej školy internátnej na ulici Partizánskej. Novým 
vlastníkom je súkromná spoločnosť z Krompách a ponúka mestu na predaj budovu pre 
sociálne účely. 

c) Primátor mesta Ľubomír Fifik informoval všetkých prítomných  o vlastníctve 
hrádze pri prvom rybníku v rekreačnej časti Zahura, je potrebné prehodnotiť stav hrádze, 
urobiť výlov rýb, objednať potápačov, vypustiť vodu a následne opraviť výpust vody. 

 
6. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 06.07.2022 

 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


