ZÁPISNICA
z hlasovania komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante spôsobom
per rollam konaného v dňoch 02.11.2021 až 04.11.2021
Dňa 02.11.2021 bola členom komisie finančnej a správy majetku MsZ zaslaná výzva
na hlasovanie per rollam a to k zaujatiu stanoviska k nasledovnému materiálu:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4
Príslušný materiál spolu s návrhom uznesenia bol doručený prostredníctvom
elektronickej pošty nasledovným členom finančnej komisie: Peter Závodský, Mgr. László
Biró, Zuzana Gauliederová, Ing. Štefan Marczibányi, Gabriel Molnár, Ing. Augustín
Popluhár, JUDr. Peter Zelinka.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia sa uskutočnilo prostredníctvom
elektronickej pošty v dňoch 02.11.2021 až 04.11.2021 (do 12.00 hod.)

K materiálu č. 1:
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4
Pripomienky k materiálu:
Peter Závodský:
- len pre ujasnenie, to že som za presun položky ešte neznamená, že si tento nákup následne
nepozriem a tiež tento presun neznamená povinnosť túto čiastku mínuť v celosti
- už veľmi kvalitné zimné gumy (napr. Continental, Nokian a pod.) aj s hliníkovými diskami
(pričom na zimu osobne používam radšej plechy, kvôli soli) stoja 80 € guma + 100 € disk
- pozrite si akýkoľvek e-shop. Koľko minie dobrý hospodár si pozriem na konci dňa
JUDr. Peter Zelinka:
- súhlasím s Petrom Závodskym.
- hlasujem za presun z položky, ale určite by som nesúhlasil, aby sme minuli 1400 eur za
gumy s diskami na auto, ktoré sme teraz kúpili. Dúfam, že sa to využije hospodárne, i keď
pokiaľ som to dobre pochopil, to je už dopredu dané
Z. Gauliederová:
- hlasujem proti
- ďalej len v krátkosti toľko, že sa radšej k tomuto nebudem ani vyjadrovať, lebo nič slušné
ma nenapadá. Už by som niektorým doporučovala sa spamätať, ale veľmi rýchlo, lebo
keby ste niektorí takto "doma hospodárili", tak zachvíľku nemáte čo jesť. Ale, ako sa
hovorí z cudzieho krv netečie...

Návrh uznesenia (odporúčania):
Komisia finančná a správy majetku MsZ hlasovaním Per rollam v dňoch 02.11.2021 –
04.11.2021 odporúča schváliť presun finančných prostriedkov v zmysle predloženého návrhu
na rozpočtové opatrenie č. 4 nasledovne:
Kapitola 01.1.1 – Výdavky verejnej správy
 položka 634001– dopravné - palivo - zníženie o 700 €
 položka 634004– dopravné – prepravné a prenájom DP - zníženie o 700 €
 položka 634002– dopravné – servis, údržba - zvýšenie o 1.400 €
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počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
počet členov komisie hlasujúcich za návrh:
počet členov komisie hlasujúcich proti návrhu:
počet členov komisie, ktorí sa hlasovania zdržali:
počet členov komisie, ktorí nehlasovali:
počet členov komisie, ktorí hlasovali neplatne:

7
6
1
0
0
0

Z celkového počtu členov komisie 7 hlasovali ZA - 6 členovia, PROTI – 1 člen.
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

V Galante, dňa 04.11.2021
Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová
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