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Zápisnica  

z 23. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 25.06.2018 

 

 

Prítomní:  

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská 

členovia komisie: Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila  

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát,  Emília 

Gondová   

Začiatok rokovania:  15:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:00 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Záverečný účet mesta za rok 2017 

3. Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 

4. Rôzne 

5. 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 štyria a komisia je uznášaniaschopná. 

Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom rokovania. 

 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

2. Záverečný účet mesta za rok 2017 

Ing. Michal Durila podrobne rozobral návrh záverečného účtu mesta za rok 2017. 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu po oprave chýb: 

- oprava bodu č. 1 Údaje o plnení rozpočtu - číslovanie rozpočtových opatrení, 

- oprava tabuliek č. 7 Rozpočty rozpočtových organizácií – príjmy skutočnosť a výdavky 

skutočnosť, 

- oprava bodu č. 5 Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých 

príjemcoch vo výške 19.500,00 EUR nahradiť 28.375,00 EUR. 

schváliť záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2017 bez výhrad.  

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 
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3. Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 

Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu za rok 2018 nebolo finančnej komisii 

predložené, preto sa u uvedenom rozpočtovom opatrení nerokovalo. 

 

4. Rôzne 

V bode rôzne predseda komisie oznámil spracovanie projektu zriadenia mestského divadla 

a mestskej televízie MgA. Alexandrom Pallesitzom. Na ďalšie zasadnutie finančno-hospodárskej 

komisie bude uvedený projekt predložený. 

 

5. Záver 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2018 

      

Zapísala:  Mgr. Viera Hanigovská 

 

Predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík  


