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Zápisnica  

z 9. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 3. 8. 2016 

 

Prítomní:  

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík  

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská, 

členovia komisie: Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila 

zástupca primátora: PaedDr. Marcela Satmáryová, 

poslanci: Peter Klocek, 

Neprítomní ospravedlnení členovia:  Ing. Ladislav Šterbinský, 

Neprítomní neospravedlnení členovia: Mgr. Branislav Legát, Emília Gondová , 

Začiatok rokovania:  16:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:15 hod. 

Miesto:   malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia 500 o finančnú podporu 1500,00 EUR na 

zmapovanie diel Majstra Pavla pri príležitosti 500. výročia inštalácie oltára v Levoči. 

3. Prerokovanie žiadosti p. Kandru o odkúpenie pozemkov. 

4. Prerokovanie žiadosti o prenájom mestskej chaty Zahurou . 

5. Prerokovanie návrhu zmluvy mesta a evanjelickej cirkvi o vysporiadaní pozemkov pre ČOV. 

6. Prerokovanie a pripomienkovanie monitorovacej správy o čerpaní finančných prostriedkov 

mesta za 1. polrok 2016. 

7. Návrhy na použitie rezervného fondu. 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Predseda komisie otvoril a viedol zasadnutie komisie, privítal prítomných, konštatoval, že zo 7 

členov komisie sú prítomní štyria a komisia je uznášaniaschopná. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. 

Ladislav Šterbinský.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia. 

 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

2. Prerokovanie žiadosti občianskeho združenia 500 o finančnú podporu 1500,00 EUR na 

zmapovanie diel Majstra Pavla pri príležitosti 500. výročia inštalácie oltára v Levoči: 

Finančno-hospodárska komisia presúva žiadosť združenia na kultúrno-športovo-vzdelávaciu 

komisiu s odporúčaním k prešetreniu, či máme v našom meste diela Majstra Pavla, v akom počte 

a následne po svojom posúdení nech to posunie späť na finančno-hospodársku komisiu 

(s odporúčaním, alebo bez odporúčania KŠV komisie). 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 
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3. Prerokovanie žiadosti p. Kandru o odkúpenie pozemkov: 

Finančno-hospodárska komisia odporúča odpredať uvedené pozemky za stanovenú cenu 10,00 

EUR/m2 alebo uvedené pozemky dať do nájmu za 5,00 EUR/m2/ rok. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

4. Prerokovanie žiadosti o prenájom mestskej chaty Zahurou (pri vleku): 

a) FHK odporúča prenájom celej chaty cudziemu subjektu za 20,00 EUR/deň; 

b) prenájom chaty spolu s amfiteátrom a javiskom cudziemu subjektu na organizovanie akcií so 

spoluúčasťou mesta za 0,00 EUR/deň s tým, že pomocné práce vykoná organizátor; 

c) prenájom chaty spolu s javiskom cudziemu subjektu na organizovanie akcií bez účasti mesta 

za 50,00 EUR/chata/deň a okolie (amfiteáter) za 1,660 EUR/m2na deň podľa VZN 2/2010. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

5. Prerokovanie návrhu zmluvy mesta a evanjelickej cirkvi o vysporiadaní pozemkov pre ČOV: 

FHK odporúča odkúpiť len pozemok pod ČOV + príjazdovú cestu k pozemku za cenu 

stanovenú v pôdnych mapách v zodpovedajúcej sume 4,39 EUR/m2. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

6. Prerokovanie a pripomienkovanie monitorovacej správy o čerpaní finančných prostriedkov 

mesta za 1. polrok 2016: 

FHK odporúča monitorovaciu správu schváliť bez výhrad. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

7. Návrhy na použitie rezervného fondu: 

FHK odporúča zakúpiť nový šmykom riadený nakladač. 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

8. Rôzne: 

V bode rôzne členovia komisie diskutovali o úväzku kontrolóra mesta. FHK odporúča do 

nového výberového konania na pozíciu kontrolóra stanoviť úväzok kontrolórovi mesta 25 % (1 deň 

v týždni + účasť na MSZ). 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 
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9. Záver: 

Ing. Juraj Jánošík – predseda komisie sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 3. 8. 2016       

Zapísala:  Mgr. Viera Hanigovská 

Predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 

      


