
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania 

dňa 20. 10. 2014 

 

 

Prítomní: Ing. Weinštuk, Ing. Gašparová, Ing. Juhás, A. Marošová 

Program:  

1.  Informatívna správa o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30. 9. 2014  

2. Informatívna správa o stave pohľadávok a záväzkov k 30. 9. 2014  

3. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – F. Holúbek 

 

K bodu č. 1 

     Informatívna správa o výsledkoch plnenia programového rozpočtu k 30. 9. 2014 bola 

vypracovaná na základe požiadaviek poslancov MZ a bude predmetom rokovania MZ 

dňa 29. 10. 2014.  

K 30. 9. 2014 konštatujeme nasledovné plnenie programového rozpočtu: 

                                                                                                                                      v  € 

 Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 30.9.2014 % plnenia 

Bežné príjmy 1 638 632 1 234 190 75 

Kapitálové príjmy 896 455 351 363 39 

Príjmové finančné operácie 171 699 104 366 60 

Príjmy spolu: 2 706 786 1 689 919 62 

    

Bežné výdavky 1 638 632 1 286 026 78 

Kapitálové výdavky 896 418 283 987 31 

Výdavkové finančné operácie 171 699 104 366 60 

Výdavky spolu: 2 214 436 1 674 379 75 

    

 

Po podrobnom prehodnotení príjmovej a výdavkovej časti programového rozpočtu komisia: 

a) zobrala vedomie správu o plnení rozpočtu k 30. 9. 2014    

b) odporúča dopracovať rozpočtové opatrenia na výdavkových položkách, u ktorých je  

    prekročený schválený rozpočet 

c) odporúča v budúcnosti prísne dodržiavať schválený rozpočet na jednotlivých položkách 

    programového rozpočtu   

Hlasovanie:      Za:   4                  Proti:  0 

     

K bodu č. 2 

      Členovia komisie sa tiež zaoberali aj informáciou o stave záväzkov a pohľadávok  

k 30. 9. 2014.  

Záväzky m.č. k 30. 9. 2014 predstavujú sumu 101.713,- € 

Z toho:  záväzky voči dodávateľom    6.513,24 €, všetky sú v lehote splatnosti 

              výška nesplateného úveru    60.107,31 €, splatnosť úveru 09/2015 

              finančný leasing                   35.092,45 €, splatnosť  08/2016 



 

 

Mestská časť eviduje pohľadávky k 30. 9. 2014 vo výške 23.707,37 €. Jedná sa o pohľadávky 

daňové a nedaňové.    

Daňové pohľadávky – daň za psa  sú vo výške 325,96 € a sú po lehote splatnosti – vystavené 

upomienky.  

Nedaňové pohľadávky – nájomné za nebytové priestory a pozemky v sume 19.056,81 € sú 

v lehote splatnosti.  

Po lehote splatnosti konštatujeme  úhradu pokonávky na nájomné za pozemky, ktorá je 

uzatvorená s Ing. Juríkovou na sumu 4.324,60 €. 

Komisia informáciu o stave pohľadávok a záväzkov zobrala na vedomie. 

Hlasovanie:   Za:    4                 Proti:   0 

 

K bodu č. 3 

     Komisia sa zaoberala žiadosťou F. Holubeka o prenájom nebytových priestorov v areáli 

futbalového ihriska na Tatranskej ul. za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia.  

Po prerokovaní  žiadosti komisia odporúča zvážiť vypísanie verejnej súťaže na prenájom  

uvedeného priestoru a zaoberať sa žiadosťou na ďalšom zasadnutí komisie.  

Hlasovanie:         Za:   4              Proti:   0 

 

                               

 

Zapísala: A. Marošová 

 

 

 


