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Zápisnica  

z 15 zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 09.08.2022 

 

 
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: Ing. arch. Martin Čurilla 

Začiatok rokovania:  12:00 hod. 
Ukončenie rokovania: 14:00 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Preberanie podmienok – investičné činnosti v meste, informácie o zadlženosti mesta, 

finančný stav  
3. Rôzne 
4. 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. Preberanie podmienok – investičné činnosti v meste, informácie o zadlženosti 
mesta, finančný stav 

Mgr. Viera Hanigovská oboznámila prítomných s dlhom a dlhovou službou mesta 
k 31.7.2022 a s dlhom a dlhovou službou mesta pri prijatí nového úveru vo výške 669.832,- 
EUR alebo vo výške 819.832,- EUR.  

Pri prijatí návratných zdrojov financovania vo výške 669.832,- EUR sa zhodnotí 
majetok vo výške 3.372.031,00 EUR  

- novostavba MŠ,  
- budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Rudoľka,  
- atletický ovál,  
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- rekonštrukcia ciest a chodníkov na uliciach Komenského, Hornádska, 
Jilemnického a Hviezdoslavova, 

- obnova cykloturistického chodníka Zahura, 
- ihrisko 9. mája, 
- radnica – projektová dokumentácia, 
- rekonštrukcia  časti strechy mestského úradu, 
- tepelné čerpadlá Základná škola SNP 13, 
- opatrovateľská služba, 
- Záhradná ulica vysprávky, 
- Chodník na Jarnej ulici, 
- PUMPTRACK, 
- Projekty IBV Malé Pole. 

 
Pri prijatí návratných zdrojov financovania vo výške 819.832,- EUR sa budú 

realizovať predchádzajúce projekty a vysporiadavať pozemky pod IBV Malé Pole  o rozlohe 
10.582 m2.  

 
Mgr. Viera Hanigovská oboznámila prítomných so zadlženosťou za volebné obdobie 

rokov 2018 – 2022, prijatých návratných zdrojov financovania – dlhodobých bankových 
úverov za obdobie rokov 2018 – 2022, prehľad investičných akcií zaradených do majetku 
mesta v roku 2019, 2020, 2021 a 2022 a prehľad investičných akcií evidovaných na účte 042 
– Obstaranie dlhodobého hmotného majetku za obdobie rokov 2018 – 2022. 

 
Po zodpovedaní otázok komisia pristúpila k hlasovaniu. 
 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť prijatie návratných finančných 
zdrojov financovania na spoluúčasť schválených investičných projektov mesta vo výške 
819.832,- EUR. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 1 

3. Rôzne 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky. 

 
4. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 19.08.2022 

 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


