FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 23. 05. 2012
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 23. 05. 2012, 14:00 hod. – 15:00 hod.
Členovia komisie, hostia, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:
Ing. Marián Barilla, predseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Mgr. Štefan Pčola, člen komisie
Ing. Jana Andrássyová, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012 ( Návrh na doplnenie vecnej
náplne použitia rezervného fondu Mesta Poprad je súčasťou Návrhu na úpravu
rozpočtu na rok 2012)
3. Rôzne
4. Záver
1.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Marián Barilla, ktorý všetkých
privítal. Následne predseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Program
zasadnutia bol jednomyseľne schválený (za: hlasovalo 4 členov komisie, proti: nebol
žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
2.)
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012 komisii predložila Ing. Jitka
Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že úprava rozpočtu
je z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok
2012 na úseku dopravy, športu, školstva a odpadového hospodárstva, ako aj z dôvodu nových
skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov,
kapitálových príjmov navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie.
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Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
a) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Poprad
v roku 2012 vo výške 250 000,00 € na finančné krytie kapitálovej aktivity – Prestavba
objektu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej.
(za: hlasovalo 4 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
3.)
K bodu rôzne nebol pripravený žiaden materiál, ani žiaden z členov finančnej komisie
nepožiadal a doplnenie žiadneho bodu rokovania.
4.)

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné uznesenia:
1.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
a) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Poprad
v roku 2012 vo výške 250 000,00 € na finančné krytie kapitálovej aktivity – Prestavba
objektu na futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej.
V Poprade, dňa 23. 05. 2012
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Ing. Marián Barilla, v. r. predseda
Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
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