Zápisnica
z 5. zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie konaného dňa 22.10.2015
Prítomní:
predseda komisie:
tajomník:
členovia komisie:
primátor mesta:
poslanci:
Neprítomní:

Ing. Juraj Jánošík
Mgr. Viera Hanigovská,
Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Michal Dzurila, Mária Nemčíková,
Ľubomír Fifik,
Ing. Ivan Suchý,
Mgr. Branislav Legát, Emília Gondová,

Začiatok rokovania:
15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 18:00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2
3. Uznesenia
4. Záver
K jednotlivým bodom rokovania:
K bodu 1:
Pracovné zasadnutie členov finančno-hospodárskej komisie otvoril predseda komisie Ing. Juraj
Jánošík.
K bodu 2:
Ing.Michal Dzurila spoločne s Mgr. Vierou Hanigovskou podrobne po položkách v príjmovej
a výdavkovej časti rozobrali návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.
K predloženému návrhu a zmenám rozpočtu sa členovia tvorivo zapájali:
Ing. Suchý – Zámena pozemkov s cirkvou sa nebude platiť?
Primátor – Nemusí byť geometrický plán, v katastri nehnuteľnosti sa urobí zámena pozemkov.
Nemčíková – Na cintoríne sú zlomené chodníky.
Ing. Jánošík – V klube dôchodcov sa bude meniť kotol, netreba urobiť rezervu na výmenu radiátorov.
Primátor – Áno je potrebné vymeniť kotol aj radiátory, 2 roky bol klub dôchodcov neobývaný je potrebné
ho vytápať.
Ing. Jánošík – p. Milan Biroščák chcel do klubu dôchodcov premiestniť včelárky krúžok, presunúť deti
z CVČ do KD.
Ing. Dzurila – Vyučovanie prebieha na základnej škole Komenského 6, je lepšie ak ostanú tam, nebudú sa
zvyšovať náklady na teplo a presun detí.
Ing. Jánošík – MŠK musí zdokladovať celú dotáciu. Ak sme znížili CVČ na základe žiadosti z 10.000
EUR na 2.000 EUR na základe predložených dokladov, MŠK na základe žiadosti sme znížili z 5.000
EUR na 3.000 EUR taktiež to musia zdokladovať.
Mgr. Hanigovská – dodatočná dotácia poskytnutá pre MŠK je v súlade s VZN o podmienkach
poskytovania dotácií pre právnické osoby. Každá dotácia poskytnutá z mesta musí byť do konca roka
zúčtovaná.
Ing. Suchý – Čo s turňou, čo sa bude robiť?
Primátor – V uplynulom volebnom období som mohol vybaviť 7.000 EUR na radnicu, 1.400.000 EUR na
budovu mestského úradu, bol urobený dendrologický prieskum, bezplatne. Mestské zastupiteľstvo to
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neschválilo. Iné obce dostali ako napr. Spišský Hrušov, Spišské Podhradie. V roku 2014 bolo potrebné
vyplatiť 20.000 EUR, mali by sme poriešené kúrenie, výťahy, sociálne zariadenia vo vnútri budovy a iné.
Na záver diskusie prebehlo hlasovanie o návrhu zmeny rozpočtu.
K bodu 3:
 Uznesenie:
Finančno-hospodárska komisia
odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť návrh zmeny rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2.
Hlasovanie:
Za:
5

Proti:
0

Zdržal sa:
0

K bodu 4:
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a tvorivé pripomienky.

Zápis vyhotovený dňa 22.10.2015
Zapísal: Mgr. Viera Hanigovská
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