Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Zápisnica
z 18. zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 25.9.2017
Prítomní:
predseda komisie:
tajomník:
členovia komisie:
zástupca primátora:

Ing. Juraj Jánošík
Mgr. Viera Hanigovská,
Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila, Emília Gondová,
PaedDr. Marcela Satmáryová

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát
Začiatok rokovania:
15:00 hod.
Ukončenie rokovania: 17:00 hod.
Miesto:

malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie programu
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2017 – monitorovacia správa
Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2
Rôzne
Záver

1. Otvorenie, schválenie programu:
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých
prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní piati a komisia je uznášaniaschopná.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom rokovania.
Za
4

Proti
0

Zdržali sa
0

2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
Mgr. Hanigovská prezentovala konsolidáciu kapitálu obchodnej spoločnosti na účte 061,
konsolidáciu pohľadávok voči RO na účte 355, konsolidáciu nákladov a výnosov na účtoch 691, 692
a 699 za celý konsolidovaný celok a to: Mesto Spišské Vlachy, ZŠ Komenského 6, ZŠ SNP, Materská
škola, CVČ a Mestské lesy a majetky s.r.o. Spišské Vlachy. Oboznámila všetkých prítomných
o majetku mesta, zdrojoch krytia, pohľadávkach, záväzkoch a hospodárskom výsledku za rok 2016 za
materskú účtovú jednotku a za konsolidovaný celok
Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie a posúva KÚZ za rok 2016 na rokovanie
mestskému zastupiteľstvu
Za
4
3. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2017 – monitorovacia správa
Ing. Dzurila prezentoval:

1

Proti
0

Zdržali sa
0

Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

a.) finančné a programové plnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov a finančných
operácií za 1. polrok 2017,
b.) plnenie cieľov programového rozpočtu za 1. polrok 2017
Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť monitorovaciu
správu za prvý polrok 2017
Za
Proti
Zdržali sa
4
0
0
4. Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.2
Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu
na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2 a to: bežné príjmy zvýšiť o 35.490,- EUR, kapitálové príjmy
zvýšiť o 21.751,- EUR, finančné operácie príjmové zvýšiť o 125.400,- EUR a bežné výdavky zvýšiť
o 36.846,- EUR, kapitálové výdavky zvýšiť o 144.570,,- EUR, finančné operácie výdavkové zvýšiť
o 1.225,- EUR.
Za
Proti
Zdržali sa
4
0
0
5. Rôzne
PaedDr. Marcela Satmáryová informovala finančno-hospodársku komisiu o zvolaní zasadnutia
mestského zastupiteľstva na deň 27.9.2017 o 15.30 hod.
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu, v ktorej pani riaditeľka ZŠ K6 žiada o dotáciu na
rekonštrukciu strechy, ventilácie a ústredného kúrenia v telocvični pri ZŠ. V roku 2016 ZŠ získala
kapitálový transfer vo výške 32.000,- EUR, pri spoluúčasti žiadateľa minimálne vo výške 10.000,EUR na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru telocvične.
Ak by bola uvedená výzva úspešná, spoluúčasť by bola riešená z originálnych kompetencií v roku
2018, 2019.
Ing. Jánošík informoval finančno-hospodársku komisiu o predložení koncepcie rozvoja športu
v meste Spišské Vlachy na rok 2017 – 2021 na zasadnutie MsZ dňa 29.9.2017. V dôvodovej správe je
uvedené: Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta nie. V predloženej koncepcii rozvoja športu je
uvedené, že financovanie športu je založené na dvoch základných princípoch a to viaczdrojovosti a
transparentnosti. Viaczdrojovosť financovania športu vychádza z dvoch základných zložiek a to z
verejných financií, hlavne z rozpočtu mesta, a to vo výške 8% očistených o transfery a zo
súkromných financií.
Keďže tento materiál nebol predložený do FHK členovia o uvedenom bode nehlasovali.

6.

Záver

Predseda komisie sa poďakovala prítomným za účasť.

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 27.09.2017
Zapísala:

Mgr. Viera Hanigovská

Predseda komisie:

Ing. Juraj Jánošík
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