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Zápisnica  

z 8. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 29.09.2020 

 

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

členovia komisie: Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila  

Neprítomní ospravedlnení členovia: PaedDr. Marcela Satmáryová , Jozef Lazor,  
Ing. Svetlana Kočišová ,   

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

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 
4. Monitorovacia správa 
5. Rôzne 
6. Záver  

1. Otvorenie, schválenie programu: 

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

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými bodmi rokovania. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 
2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 

Mgr. Viera Hanigovská všetkých prítomných členov podrobne oboznámila 
s konsolidovanou výročnou správou mesta Spišské Vlachy za rok 2019  

- informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva, 
- úverová zadlženosť a dlhová služba, 
- prebytok rozpočtového hospodárenia a vylúčenie z prebytku,  
- tvorbu rezervného fondu za rok 2019, 
- výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010,  
- majetok mesta a zdroje krytia,  
- pohľadávky a záväzky, 
- hospodársky výsledok za rok 2019 za materskú účtovú jednotku – mesto Spišské 

Vlachy a za konsolidovaný celok: Mesto Spišské Vlachy, ZŠ Komenského 6, 
ZŠ SNP, Materská škola, CVČ a Mestské lesy a majetky s.r.o. Spišské Vlachy.  
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Oboznámila všetkých prítomných so správou nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2019. 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie  KÚZ za rok 2019, správu nezávislého 
audítora KUZ za rok 2019 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2019 a predkladá na 
rokovanie mestskému zastupiteľstvu. 

Za Proti Zdržali 
sa 

3 0 0 

3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 

Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných položkovite s návrhom zmeny rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2. Po zodpovedaní otázok komisia pristúpila k hlasovaniu.  

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

4. Monitorovacia správa 

Ing. Michal Dzurila podrobne oboznámil prítomných s čerpaním jednotlivých  
rozpočtových položiek   

- finančné a programové plnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 
a finančných operácií príjmových a výdavkových za 1. polrok 2020, 

- plnenie cieľov  a merateľných ukazovateľov za prvý polrok 2020. 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na 
vedomie Monitorovaciu správu za prvý polrok 2020. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

5. Rôzne 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky. 

 
6. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 05.10.2020 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


