ZÁPIS NI CA
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante,
konaného dňa 03.12.2021 o 17.00 hod. v MsKS Galanta
Prítomní:
Predseda finančnej komisie:

Peter Závodský

Členovia finančnej komisie:

Mgr. László Biró
Zuzana Gauliederová
Ing. Štefan Marczibányi
Ing. Augustín Popluhár
JUDr. Peter Zelinka

Zapisovateľka finančnej komisie:

Mgr. Katarína Kluchová

Ospravedlnený:

Gabriel Molnár

Program:
1) Zahájenie
2) Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021
3) Žiadosť OZ FC SLOVAN GALANTA o zabezpečenie spolufinancovania na rekonštrukciu
športového areálu
4) Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 (MsÚ, školstvo, DD Patria) a viacročný
rozpočet na roky 2023-2024
5) Rôzne
6) Záver
K bodu č. 1:
Predseda komisie p. Peter Závodský privítal všetkých prítomných na zasadnutí komisie,
oboznámil ich s programom a zahájil rokovanie.
Okrem členov finančnej komisie MsZ boli prítomní Peter Paška – primátor mesta, Ing. Beáta
Katonová, Mgr. Zuzana Morovičová – vedúca OVaVS, MVDr. Gábor Pallya – hlavný
kontrolór, Štefan Varga – riaditeľ SŠZ, Ing. Andrej Kostka – za FC SLOVAN
K bodu č. 2:
Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2021
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
MVDr. Pallya:
- uviedol, že bol požiadaný riaditeľom MsKS, aby tlmočil, že riaditeľ dostal list ohľadom
toho, že mu nebude poskytnutých 20.000 na Galantské noviny, ktoré schválilo MsZ,
primátor to vetoval, následne to MsZ preschválilo Argumentom bolo, že v zriaďovacej
listine nemajú MsKS vydávanie periodika - primátor to nepodpísal, rozpočtovaná suma
20.000 € nie je čerpaná
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P. Závodský:
- k uvedenému uviedol, že finančné prostriedky zostanú v prebytku
- v rozpočte bude žiadať finančné prostriedky na vydávanie Galantských novín
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na VI. úpravu
rozpočtu mesta na rok 2021 v spracovanom znení..
K bodu č. 3:
Žiadosť OZ FC SLOVAN GALANTA
rekonštrukciu športového areálu
- predkladali: Š. Varga, Ing. Kostka

o zabezpečenie

spolufinancovania

na

Pripomienky:
P. Závodský:
- uviedol, že by bolo dobré potvrdiť, že SŠZ a OZ FC SLOVAN konajú v zhode
- nateraz nevedia garantovať, že keby mali nižší výnos, tak vykryjú z rozpočtu mesta rozdiel
– bude podmienený inkasom z predaja pozemkov
Š. Varga:
- uviedol, že je to projekt OZ FC Slovan a oni ako správcovia s tým súhlasia
Ing. Kostka:
- chápe, že ak sa pozemok nepredá, tak sa toto nedá spraviť
- z fondu obnovy športu vedia požiadať o dotáciu, potrebujú 40% spolufinancovania
- z predaja pozemku by sa dalo vykryť financovanie
- do 31.1.2022 musia predložiť žiadosť do fondu obnovy aj s projektom, potrebujú k tomu
uznesenie MsZ
- na vyhodnotenie budú čakať cca 2-3 mesiace, ak nezískajú podporu vo fonde, tak by s tým
nechceli ďalej pokračovať a počkali by na ďalšiu výzvu
P. Závodský:
- uviedol, že sa môže stať, že MsZ schváli spolufinancovanie, vyčlení prostriedky a potom
pozemok nepredáme resp. sa nedokáže predať v čase - vznikne tlak na mestský rozpočet
- vzhľadom na štruktúru rozpočtu by to mohlo byť iba financované iba z úverových zdrojov
- pri navýšení príjmu za pozemky na cca 730.000 € by vedeli dať do výdavkovej časti na
kofinancovanie projektu 300.000 €
Ing. Kostka:
- vedia, že keď sa pozemok nezhodnotí v čase, idú do toho rizika, že mesto im to nepodpíše
zmluvu a napriek úspechu by to nebolo dotiahnuté
- je tu aj taká alternatíva, že na fonde by neuspeli a s predajom uspeli; majú aj iné výzvy na
športoviská
P. Závodský:
- uviedol, že ak by sa pozemok predal a spravilo sa to, tak by bolo krajšie mesto
Mgr. Biró:
- dotazoval sa, že v čom by bolo krajšie (či iba oplotenie), keď aj okolie je v dezolátnom
stave
Ing. Kostka:
- uviedol, ako by sa športový areál zmenil – areál by sa po predaní pozemku zmenšil,
tribúnka by bolo odstránená, nový plot by bol na kopčeku a okolo antuky, vznikla by
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rezerva s parkovacími miestami, vstup na štadión by bol len z jednej strany, boli by
vytvorené tréningové plochy, bola by rekonštrukcia strechy hlavnej tribúny, rekonštrukcia
malej tribúnky za bufetom atď.
Mgr. Biró:
- dotazoval sa, či to nenarazí na odpor z dôvodu zrušenia olympijskej dráhy
Ing. Kostka:
- uviedol, že atletika sa už v Galante nerieši...už to nie je norma, ktorá má byť pri atletike
- na SPN je menšia dráha, kde sa dajú robiť súťaže
Ing. Popluhár:
- odporučil, aby bola žiadosť prerokovaná aj v komisii športu a stanovisko doložené na MsZ
P. Závodský:
- bude to odporúčanie finančnej komisie, aby sa materiál prerokoval a stanovisko bolo
doložené k termínu konania MsZ
Z. Gauliederová:
- je toho názoru, že atletická dráha by tam mala zostať
P. Paška:
- uviedol, že náklady na obnovenie dráhy by boli vo výške cca 400.000 €, nesedia už ani
tvary – olympijská 400-ka má iný tvar
Š. Varga:
- niekedy to bolo využívané na okresné súťaže, ale posledných 5 rokov už nie
JUDr. Zelinka:
- dotazoval sa, či je projekt v poriadku, čo sa týka percentuálneho pomeru 40%; či nebude
lepší projekt
Š. Varga:
- projekt z fondu na obnovu športu bol najprv v pomere 50/50, teraz je to 60/40; budú však
aj iné výzvy, keď toto nevyjde – môže sa pokračovať v inej výzve
Ing. Popluhár:
- dotazoval sa, kto zabezpečí projekt – OZ FC Slovan, SŠZ, mesto?
Š. Varga:
- projekt zabezpečí OZ FC Slovan, a verejné obstarávanie už mesto a SSŠ
P. Paška:
- uviedol, že dali do rozpočtu 430.000 €, v dôvodovej správe je toho viac, predpokladá, že
výnos za predaj časti futbalového štadiónu bude za viac ako 55 €/m2
Ing. Popluhár:
- dotazoval sa, čo sa postaví na tej ploche
Ing. Kostka:
- uviedol, že je tam občianska vybavenosť
Z. Gauliederová:
- nesúhlasí s tým, malo by tam byť parkovanie – nie sú parkovacie plochy
P. Závodský:
- tento projekt zahŕňa vybudovanie parkovacích miest
P. Paška:
- uviedol, že plot sa posunie na vrch toho kopca a za tým kopcom medzi topoľmi vznikne
cca 70 parkovacích miest
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Finančná komisia odporúča, aby bola žiadosť prerokovaná aj v komisii športu,
mládeže a telesnej výchovy MsZ. Stanovisko komisie odporúča predložiť do termínu
konania zasadnutia MsZ.
Vzhľadom na štruktúru rozpočtu, mesto nedisponuje voľnými finančnými
prostriedkami. Prípadné zaradenie do rozpočtu by muselo byť podmienené navýšením
kapitálových príjmov z predaja pozemkov.

K bodu č. 4:
Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 (MsÚ, školstvo, DD Patria) a viacročný
rozpočet na roky 2023-2024
- predkladala: Ing. Katonová
Pripomienky:
P. Závodský:
- k čiastke 36.000 € na pomoc osobám bez domova uviedol, že na základe odpovede
referátu sociálnych služieb na území mesta nepôsobí žiadny poskytovateľ tejto služby, na
túto chvíľu považuje za zbytočné rozpočtovať túto čiastku
- neodporúča rozpočtovať čiastku 11.872 € na opravu kaplnky v Nebojsi
- k požadovaným finančným prostriedkom na výsadbu zelene, náhradnú výsadbu a ošetrenie
drevín neprišlo odôvodnenie, v materiáli sa píše, že chcú využiť odborný potenciál TsMG,
odporúča presunúť finančné prostriedky ako príspevok pre TsMG
MVDr. Pallya:
- uviedol, že dostal k tomu také vysvetlenie, že žiadateľ na výrub je mesto a preto má
povinnosť výsadby náhradných stromov a do budúcna to budú všetko robiť TsMG
P. Závodský:
- dotácie v oblasti životného prostredia vo výške 20.000 € neodporúča rozpočtovať, dotazuje
sa, ktorým organizáciám by sme to dali na činnosť
MVDr. Pallya:
- informoval sa, či sú také projekty, ktoré žiadajú finančné prostriedky na environmentálne
účely, dostal odpoveď, že zatiaľ nie ale chce mesto vyhlásiť takéto výzvy
Ing. Marczibányi:
- je toho názoru, že napr. aj aktivity v tejto oblasti, na ktorých sa podieľa JUDr. Zelinka sú
environmentálnym projektom, je za zníženie nákladovosti združení, ktoré pôsobia
v Galante (Hanza, West atď.), mali by sa podporovať takéto združenia
Z. Gauliederová:
- poukázala na skutočnosť, že stále nie je venčovisko na Severe, odporúča nechať 10.000 €
na dotácie v oblasti životného prostredia a 10.000 € dať na venčovisko
- neminuté finančné prostriedky sa vrátia do rozpočtu
Ing. Marczibányi:
- na venčovisko postačuje 5.000 € na oplotenie, ostatné vedia zabezpečiť TsMG
JUDr. Zelinka:
- boli 2 lokality, problém je Sever aj West. za DD Patria sa už nedá urobiť venčovisko – rieši
sa to už 3 rok a nie je ani lokalita
- bolo by dobré vyčísliť, koľko by to stálo, o akú plochu by šlo atď.
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P. Závodský:
- je toho názoru, že urobiť dve menšie venčoviská je lepšie ako jedno veľké
Z. Gauliederová:
- podotkla, že je na to ale potrené vyčleniť finančné prostriedky
P. Závodský:
- odporúča čiastku zatiaľ ponechať, vyčísliť hodnotu venčoviska a následne vyčlenenie
finančných prostriedkov na venčovisko
Mgr. Biró:
- uviedol, že West a Hanza neboli projekty životného prostredia, boli v rámci
participatívneho rozpočtu, je to dosť komplikovaný systém
Ing. Popluhár:
- oboznámil prítomných, že 60 m oplotenia – výška cca 1,8 m stála 2.000 €, medzičasom
však ceny stúpli
- nezdieľa názor aby sa suma 36.000 € na pomoc osobám bez domova nerozpočtovala,
navrhuje sumu dať do dotácií na sociálnu oblasť a urobiť výzvu
P. Závodský:
- uviedol, že podľa informácií nie je nik na území mesta, kto by nám túto službu poskytol
Ing. Popluhár:
- ak by sa zmenilo VZN o dotáciách, tak by mohol byť poskytovateľom služby aj niekto
mimo Galanty, keď ju bude poskytovať pre obyvateľov mesta Galanta
- ešte nemajú spracované výzvy v rámci sociálnej komisie
P. Závodský:
- odporúča zvýšiť dotačný balík pre sociálnu komisiu o 20.000 € a položku 600- pomoc
osobám bez domova nerozpočtovať
JUDr. Zelinka:
- považuje to za rozumné riešenie
- uviedol, že ak by sa výsadba drevín spojila s projektom, ľudia by prispievali na výsadbu
zakúpením stromov, tak by prišlo k šetreniu finančných prostriedkov
P. Závodský:
- dal do pozornosti Ing. Katonovej transfery pre MsKS, aby bol rozpočet mesta v súlade so
schváleným rozpočtom MsKS
- uviedol, že napriek požiadavke nie sú predložené časové plány rekonštrukcie ciest
- ohľadom kamerového systému (MsP) – odporúča zaradiť aj ul. Hodskú, resp. plánovanie
kamier odkomunikovať s poslancami
P. Paška:
- k uvedenému uviedol, že kamery sa plánujú tam, kde sú vybudované optické siete
- ak tam je optická sieť, tak to nebude problém
Mgr. Morovičová:
- uviedla, že plán MsP bol podľa ich potrieb, nevidia problém dať aj na ul. Hodskú, bude sa
tým MsP zaoberať; Hodskú ulicu rieši aj smart projekt
P. Závodský:
- ku kapitálovým výdavkom – zavedenie plateného parkovania v centre 55.000 € - nie je
VZN, do času prijatia VZN nerozpočtovať, v súvislosti s tým nerozpočtovať ani na
príjmovej stránke; v prípade prijatia VZN sa môže rozpočet aktualizovať
Mgr. Biró:
- uviedol, že každý rok sa dáva preč kolumbárium, kapacita miest na novom cintoríne je na
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cca 8 rokov, kolumbárium by tento problém riešilo
Z. Gauliederová:
- odporúča hotové kolumbárium – je to lacnejšia verzia (moderné, elegantné) a nie podľa
Špánikovho projektu
Ing. Popluhár:
- poukázal na inú možnosť a to otvoriť staré VZN ohľadom miest na starom cintoríne, sú
tam voľné miesta
- taktiež ale odporúča spravenie kolumbária
P. Závodský:
- súhlasí s tým, ak sa VZN otvorí, tak budú hrobové miesta hneď rozpredané, musí to
otvoriť sekčná komisia
MVDr. Pallya:
- uviedol, že je to logický návrh
- poukázal na to, že finančná komisia bez mihnutia oka odsúhlasila opravu ihriska
v Javorinke za 19.000 €, lebo je to dohodnuté so Samsungom
P. Závodský:
- komu dá Samsung finančné prostriedky o tom finančná komisia nerozhoduje
MVDr. Pallya:
- je to príjem mesta a mesto sa rozhodovalo
Ing. Popluhár:
- odporúča rozpočtovať aj výhľadovo na rok 2023 rovnakú sumu na evakuačný výťahhodnota výťahu je do 200.000 €, musia s tým už začať robiť, lebo dostanú pokutu
P. Závodský:
- v príjmoch sú zahrnuté úveru na nájomné byty a rekonštrukciu ciest a chodníkov
- dlhová služba bude od roku 2024 a ďalej kritická v prípade, keď Galandia nebude splácať
dlhy tak je to 445.000 € ročne (zadlženosť na občana by stúpla z 1,62 € na 5,01 €), ak by
Galandia splácala tak je dlhová služba 288.000 € ročne
Z. Gauliederová:
- uviedla, že v roku 2020 to bola 7% zadlženosť, keď zoberieme úver budeme 5x viac
zaťažení; dotazuje sa, či to zvládneme
P. Závodský:
- od roku 2007 bolo vždy viac ako 400.tis € do kapitálového výdavku - problémom je, že
môže vyskočiť aj iný problém
- nehovorí, že je to nezvládnuteľné, ale nie je to úplne bez rizika
Ing. Marczibányi:
- všetko vychádza z čísiel, ktoré sú dnes
- ak sa prihlási na trvalý pobyt cca 2.000 ľudí, tak sa zníži dlhová služba na občana a budú
aj príjmy zvýšené
- môžu však prísť aj prekvapenia od vlády – napr. ohľadom dane z nehnuteľnosti
Ing. Popluhár:
- je potrebné podporiť tvorbu projektu karty Galanťana, aby ľudia, ktorí tu bývajú neboli
obyvateľmi iných miest
- úroky idú hore – treba riešiť fixný úrok a čím skôr
Mgr. Biró:
- karta Galanťana sa tu už roky rieši a nič sa nerobí
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- potrebuje vedieť presne na čo bude použitý úver
- chce mať istotu, že Galandia sa spustí a už bude vracať finančné prostriedky, v tom
prípade to podporí
JUDr. Zelinka:
- je toho názoru, že je to nereálne ohľadom prihlasovania sa ľudí
- kým nie je skolaudovaný dom, tak sa nevie prihlásiť ani na platenie odpadu
Z. Gauliederová:
- uviedla, že nemôžme s tým počítať, že Galandia bude zarábať
- nemôže sa toľko finančných prostriedkov zobrať, aj keď je úrok len 0,35%
- odporúča počkať rok a uvidí sa, čo bude s Galandiou
Ing. Marczibányi:
- uviedol, že finančné prostriedky budú investované do majetku mesta
- bude súhlasiť len na ten účel, na ktorý sú určené
- Galanta sa rozširuje, je tu veľká obsadenosť (Kolónia, Hody, West, Richtárske pole...)
P. Závodský:
- napriek zastavanosti ľudia nepribudli
- karta Galanťana je deklaratívna
- príjmy sú pesimistické, treba k nim prispôsobiť výdavky
- voľnočas je závislý od počasia
- je pripravený balík aktivít na 1,2 mil. €; dotazuje sa, či ísť do úveru pri neistej budúcnosti
- Galanta sa roztiahla - správa priestoru je drahšia, ale príjem nie je
Ing. Popluhár:
- spôsob výberu bude viac ako 1 rok, ale mali by sme financujúcu banku
- finančné inštitúcie dajú nižší úrok v januári ako v septembri, ceny pôjdu hore; je lepšie
vziať úver teraz
- úverová zmluva by mala mať aj klauzulu vypovedania v čo najnižšej hodnote
P. Závodský:
- máme tu viac ulíc napr. Školská, Staničná, Štefánikova – tieto treba urobiť
- je toho názoru, že 450.000 € dlhovej služby pri neistom inkase z Galandie je veľa
Ing. Marczibányi:
- uviedol, že keď nám banka úver schváli, nemusíme ho v konečnom dôsledku čerpať, ale
majme finančný rámec 1,2 mil. pri nižšom úroku
P. Závodský:
- uviedol, že úrok je dôležitý, ale splátka viac
- treba si povedať, či vieme splácať
Z. Gauliederová:
- dotazovala sa, čo bude ak Galandia nebude fungovať, budeme ju musieť dotovať
(elektrina, mzdy), čo bude potom?
JUDr. Zelinka:
- dal za pravdu p. Gauliederovej – dotazoval sa, koľko do Galandie budeme musieť dávať
- uviedol, že v materiáli chýbajú údaje, kedy sa budú cesty robiť
- je koniec volebného obdobia a teraz to ideme robiť? Dotazuje sa, čo sa robilo 3 roky a či
niekomu toto zanecháme
- rozbehlo sa veľa projektov a netušíme ako to dopadne napr. FC Slovan
P. Závodský:

7

- odporúčal by zobrať aspoň nejaký úver – mali by sme zafixovaný úrok, ak to bude menej
ako 1,2 mil. €, tak môže byť bezpečná rovina
Ing. Popluhár:
- odporúča vyžiadať maximum úveru, aby sme si zabezpečili nižší úrok, ale nečerpať
- keď nebudú výberové konania, tak sa nebude čerpať
P. Závodský:
- nemá takú dôveru voči mestu, ak sa schváli 1,2 mil. € tak sa to aj vyčerpá
P. Paška:
- uviedol, že ak sa zoberie úver, tak bude použitý na to čo sa schváli (komunikácie)
- upozornil na chybu v rozpise pri komunikácii SNP – dalo sa tam že sa bude dávať asfalt
a že sa to zrovná, ale plánuje sa pokračovanie cesty až k Lidlu – rozšírenie cesty
- nerobilo sa iné preto, lebo sa doteraz robila Galandia
JUDr. Zelinka:
- považuje tieto argumenty za smiešne, robili sa aj iné projekty v súbehu s Galandiou (napr.
parkovisko na Severe, stavajú sa nájomné byty)
Z. Gauliederová:
- obrátila sa na Ing: Popluhára, ktorý je v dozornej rade Byspravu, že ešte pred rokom mu
písala mail a nedostala odpoveď ohľadom gabiónových státí a polopodzemných
kontajnerov
Ing. Popluhár:
- vysvetlil situáciu – požiadali Bysprav aj vedenie mesta, aby bola zmluva vypovedaná
a aby sa pripravila nová zmluva
- ospravedlnil sa - stalo sa to nedopatrením a zašle jej zápisnicu z dozornej rady
MVDr. Pallya:
- dotazoval sa ohľadom finančných prostriedkov z Byspravu, ktoré mali byť použité na
centrum prvého kontaktu – kde sú tie financie?
Ing. Popluhár:
- finančné prostriedky sú v Bysprave
MVDr. Pallya:
- dotazoval sa, prečo nie sú odvedené do rozpočtu mesta
Ing. Popluhár:
- valné zhromaždenie nekonalo, dozorná rada vo veci rozdeľovania hospodárskeho výsledku
nekoná
P. Závodský:
- považuje za nešťastné riešenie, že výber z nájmu zostáva v Bysprave
- primátor uzatvára dodatok, že ako budú finančné prostriedky použité
- je toho názoru, že by mal byť odvod celý do mesta
Ing. Popluhár:
- k uvedenému uviedol, že preto sa to snažili riešiť novou zmluvou a nie dodatkom
- nevie, čo je s tou zmluvou
P. Závodský:
- k rozpočtu – je potrebné zvýšiť príjem z predaja pozemkov o 40.000 € alebo škrtnúť
z výdavkov, aby sme dostali prebytkový rozpočet
- ohľadom úveru – navrhuje odporučiť 600-800 tis. €
- výber financujúcej banky ponechať na finančnú komisiu
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Z. Gauliederová:
- podporí úver iba na nájomné byty; 1,2 mil. nepodporí
JUDr. Zelinka:
- vyjadril sa, že 1,2 mil. € je veľa
- skúsme nájsť kompromis, čo sa ešte zvládne
Ing. Popluhár:
- navrhuje čiastku 800.000 € na opravu ciest a chodníkov
Z. Gauliederová:
- uviedla, že Galandiu bude treba dotovať, ak má podporiť ten úver tak nepodporí viac ako
600 tis. €
P. Závodský:
- ak bude dobré leto Galandia bude mať tržby, problém nastáva až v roku 2024 a v roku
2022 a 2023 už budeme vidieť vývoj Galandie a budeme schopní na to reagovať
Ing. Marczibányi:
- uviedol, že je tam časový priestor, ktorý dokážeme zhodnotiť resp. poslanci, ktorí tu budú
pristúpia k riešeniam
P. Závodský:
- navrhuje kompromisné riešenie- úver 700.000 €
Stanovisko finančnej komisie:
Návrh rozpočtu školstva:
- bez pripomienok
Návrh rozpočtu Patrie DD:
- bez pripomienok
Návrh rozpočtu MsÚ:
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MsÚ na
rok 2022 (vrátane úseku DD Patria a školstva) s nasledovnými pripomienkami:
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:
Referát sociálnych služieb:
- 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
• položka 600- pomoc osobám bez domova – ubytovanie – 36.000 € - nerozpočtovať
• položka 642 – dotácie do sociálnej oblasti – navýšiť z 20.000 € na 40.000 €
Oddelenie spoločenských služieb:
- 08.2.0 /7/ Pamiatková starostlivosť
• položka 635006– oprava kaplnky v Nebojsi – 11.872 € - nerozpočtovať
Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia:
- 05.6.0 Ochrana životného prostredia
• položka 637004 – výsadba zelene, náhradná výsadba, revitalizácia – 25.000 € presunúť na finančný príspevok pre TsMG
• položka 637004 – ošetrenie drevín – 5.000 € - presunúť na finančný príspevok pre
TsMG
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• položka 642001 – dotácia pre aktivity v oblasti ŽP – 20.000 € - čiastku zatiaľ
ponechať (z uvedenej čiastky vyčleniť finančné prostriedky na venčovisko)
- 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
• položka 641001 – Transfery príspevkovým organizáciám – MsKS – rozpočtovať
príspevok na vydávanie Galantských novín a na Galantské trhy v zmysle
rozpočtu MsKS
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV:
- 04.5.1 Zavedenie plateného parkovania v centre – 55.000 € - nie je VZN, do času
prijatia VZN nerozpočtovať, v súvislosti s tým nerozpočtovať ani na príjmovej
stránke
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV:
- 230 – Kapitálové príjmy – navýšiť o 40.000 €
FINANČNÉ OPERÁCIE:
- 513 – Bankový úver – projekty rekonštrukcie ciest a chodníkov – rozpočtovať
700.000 € na dlhovú službu
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2023-2024
tak, ako je predložený.
za návrh: 3 členovia komisie
zdržali sa: 2 členovia komisie

Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisii a
ukončil zasadnutie.
Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová
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