FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 10. 04. 2012
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 10. 04. 2012, 14:00 hod. – 15:30 hod.
Členovia komisie, hostia, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:
Ing. Marián Barilla, predseda komisie
Ing. Jozef Švagerko, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Mgr. Štefan Pčola, člen komisie
Ing. Jana Andrássyová, člen komisie
Ing. Ľudmial Lépešová, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Zita Kozlerová, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov Mestského fondu rozvoja
bývania za rok 2011
3. Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2012
4. Návrh na schválenie prevodu cenných papierov vo vlastníctve Mesta Poprad
na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to  emitenta Prima banky
Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L, v počte
178 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote
jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva spoločnosti PENTA
INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva
Cyperskej republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I
CENTER, 2. poschodie, P.C. 3082, Limassol, Cyperská republika
5. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012
6. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011
7. Rôzne
8. Záver
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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 6 členov komisie, proti: nebol
žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
2.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, predložila členom
komisie Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov Mestského fondu rozvoja bývania
za rok 2011. Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
schváliť Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov Mestského fondu rozvoja bývania
za rok 2011, (za: hlasovalo 6 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa:
žiaden člen komisie).
3.)
Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2012 komisii
predložila Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla,
že v schválenom rozpočte na rok 2012 v časti finančné operácie príjmov bol schválený objem
prevodu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 882 780,00 €.
V súlade s ustanovením § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení predkladáme návrh
na schválenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad
v roku 2012 v celkovom objeme 882 780,00 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových
aktivít:
a) Parkoviská mesta Poprad – Juh, Západ - bl. Poľana, bl. Patria, bl. Svitava, bl. Orava,
b) Parkoviská mesta Poprad - Západ, bl. MYJAVA,
c) Osvetlenie priechodov pre chodcov,
d) Nákup parkovacích automatov,
e) Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad - Veľká, ul. Nová, ul. Krátka,
f) Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad - Veľká, ul. Široká,
g) Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad –
Rekonštrukcia strechy na budove ZŠ na ul. Fraňa Kráľa, Poprad – Veľká,
h) Základná
umelecká škola, Štefánikova
ulica 99/72, 058 01 Poprad –
Prístavba a rekonštrukcia objektu na Ulici Francisciho 910/9 v Poprade pre výtvarný
a tanečný odbor ZUŠ v Poprade,
i) Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad - Nákup
strojného zariadenia do stravovacej prevádzky,
j) Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad Rozšírenie signalizačno-komunikačného systému v Zariadení opatrovateľskej služby,
k) Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad –
Bezbariérové úpravy Zariadenia pre seniorov – II. etapa.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Návrh vecnej
náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2012, (za: hlasovalo 6 členov
komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
4.)
Návrh na schválenie prevodu cenných papierov vo vlastníctve Mesta Poprad na základe
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to emitenta Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom
v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Sa , vložka č. 148/L, v počte 178 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich
na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva
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spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa
práva Cyperskej republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER,
2. poschodie, P.C. 3082, Limassol, Cyperská republika predložila Ing. Jitka Púčiková, ktorá
uviedla, že Mesto Poprad ako minoritný akcionár vlastní cenné papiere - akcie, emitenta Prima
banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L (do 30. 09. 2003 PRVÁ
KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s., od 01. 10. 2003 do 31. 12. 2011 Dexia banka
Slovensko a.s.), v počte 178 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej
hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270. K 31. decembru 2011 vlastnila spoločnosť
PENTA INVESTMENTS LIMITED 94,1627 % akcií emitenta Prima banky Slovensko, a. s..
Do roku 2007 boli Mestu Poprad ako akcionárovi vyplácané dividendy, celkovo za uplynulé
obdobie vo výške 79 192,87 €. Banka od roku 2008 nevypláca akcionárom dividendy a aj
v prípade, že bol v uplynulých rokoch dosiahnutý medziročný zisk, tento prechádzal do budúcich
rokov ako nerozdelený. V nasledujúcich rokoch, s ohľadom na vývoj v bankovom sektore,
na dosahované hospodárske výsledky Prima banky Slovensko, a.s., na pripravované následné
vyššie zdanenie bankového sektora a zároveň aj s ohľadom na nové zameranie Prima banky
Slovensko, a.s. na posilňovanie postavenia na našom trhu so zameraním na bežného občana,
nemôže Mesto Poprad očakávať potenciálny príjem finančných prostriedkov do rozpočtu
vo forme vyplatených dividend. Zároveň je potrebné zvážiť i možné riziko zníženia hodnoty
akcionárskeho podielu, vzhľadom k vývoju obchodovania na burze, kde sa vlastnícky podiel
PENTA INVESTMENTS LIMITED blíži k hranici 95 %, a spoločnosť má pri dosiahnutí
takéhoto podielu právo výkupu zvyšných akcií, ktorých cena už nemusí byť v navrhovanej
kúpnej cene.
Dňa 16. 03. 2012 bola vyhlásená v súlade s § 9a ods. 11 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodná verejná súťaž podľa ustanovení § 281
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na predaj
akcií a na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov emitenta Prima banky Slovensko, a.s. v počte 178 kmeňových,
zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN:
SK 1110001270. Dňa 03. 04. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom
mesta Poprad na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Komisia skontrolovala obsah
doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh splnil všetky podmienky súťaže
a v súlade s kritériami na vyhodnotenie súťažných návrhov, podľa ktorých je rozhodujúcim
kritériom ponúkaná kúpna cena
vyhlásila návrh za víťazný a odporúča Mestskému
zastupiteľstvu mesta Poprad v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov schváliť prevod akcií emitenta Prima banky Slovensko, a.s.,
so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L, v počte 178 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich
na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva
obchodnej spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným
podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER,
2. poschodie, P.C. 3082, Limassol, Cyperská republika za ponúknutú kúpnu cenu 436,48 € za
jednu akciu, celková kúpna cena za 178 akcií je ponúknutá vo výške 77 693,44 €. Finančná
komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť prevod cenných papierov
vo vlastníctve Mesta Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže emitenta Prima
banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom
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registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L, v počte 178 kmeňových,
zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN:
SK 1110001270 do vlastníctva spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť
s ručením
obmedzeným
podľa
práva
Cyperskej
republiky, so sídlom Agias
Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C. 3082, Limassol, Cyperská
republika, (za: hlasovalo 6 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal
sa: žiaden člen komisie).
5.)
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 navrhovaná z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte
na rok 2012 na úseku športu a z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu
rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov. Finančná komisia odporučila Mestskému
zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
a) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 125 €,
c) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Stráže vo výške 850 €,
d) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 1 925 €,
e) dotáciu pre LÉTHÉ, n. o. vo výške 4 000 €,
(za: hlasovalo 6 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
6.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, predložila členom
komisie Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011 a uviedla, že hlavným ekonomickým
nástrojom Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na rok 2011 schválený
mestským zastupiteľstvom dňa 31.1.2011 uznesením č. 8/2011 ako vyrovnaný vo výške
30 305 060 €. V priebehu roka 2011 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený (zvýšený)
o 1 182 860 € osemnástimi rozpočtovými opatreniami. Po vykonaní všetkých rozpočtových
opatrení upravený rozpočet príjmov a výdavkov roku 2011 dosiahol výšku 31 487 920 €.
Skutočné plnenie príjmov za rok 2011 dosiahlo výšku 31 073 131,26 €, čo predstavuje plnenie
na 98,7 % upraveného rozpočtu, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 29 878 380,34 €.
Čerpanie výdavkov bolo vo výške 30 641 492,07 €, t. j. 97,3 % upraveného rozpočtu, z toho
bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 30 482 476,20 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 po úprave o finančné operácie príjmov
a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov predstavuje
čiastku - 604 095,86 €. V súlade s § 16 ods. 6 nie je možné započítať do rozpočtového
hospodárenia účelové finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2011 v celkovom objeme
78 088,51 €. Z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2011
v objeme 74 941,62 €, pre úsek ŠFRB vo výške 3 704,22 €, úsek matričnej činnosti 13 906,69 €
a úsek školstva 57 330,71 €, ktoré budú použité v rámci bežných výdavkov do 31.3.2012,
alebo vrátené do štátneho rozpočtu. Ďalej nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia
zostatok združených finančných prostriedkov PSK Prešov vo výške 143,41 €; ktoré budú
v roku 2012 po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vrátené PSK a zostatok finančných
prostriedkov vo výške 3 003,48 € z projektu „Komunitná sociálna práca“, ktoré je možné použiť
do 30.9.2012. Po zohľadnení týchto skutočností, rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2011
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skončilo schodkom vo výške 682 184,37 €.
Záverom Ing. Jitka Púčiková skonštatovala, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové
programy po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových
kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad boli
zabezpečené. Bežný rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol
rozpočtovaný vo výške 502 200 €,
po zmenách upravený bežný rozpočet kalkuloval
s prebytkom vo výške 135 090 €, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného
rozpočtu vo výške 1 078 057,30 €. Kapitálový rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako
schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 2 125 500 €, po úpravách vo výške 2 349 570 €,
v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu v sume
1 682 153,16 €. Schodok bol krytý v časti z kapitálových prostriedkov z roku 2009
vo výške 1 000 000,00 € poskytnutých na cyklistický chodník, v časti zapojením finančných
prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 16 566,00 € a na krytie zostatku
schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške 665 587,16 €.
V roku 2011 mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu.
Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 1 035 735,05 € znížený o upravený schodok
rozpočtu vo výške 682 184,37 € podľa §15 Zákona 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení navrhujeme usporiadať nasledovne:
prevodom vo výške 349 420,44 € do Rezervného fondu Mesta Poprad
a
prevodom vo výške 4 130,24 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
Ing. Zita Kozlerová, hlavná kontrolórka mesta Poprad sa vyjadrila k predloženému materiálu
a skonštatovala, že hospodárenie mesta hodnotí pozitívne, a to s ohľadom na:
- finančné zdroje a z toho vyplývajúce možnosti v oblasti výdavkov,
- úsporu bežných výdavkov, čo viedlo k vytvoreniu vyššieho prebytku bežného rozpočtu,
- mesto dosiahlo prebytkový bežný rozpočet o 942 967,00 € vyšší než predpokladalo,
- na krytie schodku kapitálového rozpočtu nepoužilo úverové zdroje ani finančné prostriedky
rezervného fondu,
- na zrealizované rozvojové programy mesto zabezpečilo a použilo finančné prostriedky zo ŠR
a čiastočne zo združených financných prostriedkov,
- výsledok hospodárenia – schodok je vo výške 30,80 % predpokladaného schodku.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
- zobrať na vedomie
1. Správu nezávislého auditora
a
- schváliť
1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011,
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie
výdavkov za rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2,
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok
2011 uvedené v tabuľke č. 3,
4. Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011 vo výške 682 184,37 €,
5. Finančné krytie schodku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011
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zo zostatku finančných operácií príjmov vo výške 1 035 735,05 €,
6. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 349 420,44 € do Rezervného fondu
Mesta Poprad,
7. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 4 130,24 € do Mestského
fondu rozvoja bývania,
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2011 takto:
a) Správa mestských komunikácií Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 38 667,94 €, z toho
z podnikateľskej činnosti 5 356,22 €, ktorý organizácia použije na tvorbu
rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v platnom znení,
b) Redakcia novín Poprad – noviny občanov
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 6,49 €, ktorý organizácia
použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
9. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2011 bez výhrad.
(za: hlasovalo 5 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie, p. Mgr. Štefan Pčola bol v čase hlasovania neprítomný).
7.)
K bodu rôzne nebol pripravený žiaden materiál, ani žiaden z členov finančnej komisie
nepožiadal a doplnenie žiadneho bodu rokovania.
8.)

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 Návrh
na schválenie čerpania finančných prostriedkov Mestského fondu rozvoja bývania za rok 2011,
2.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Návrh vecnej
náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2012.
3.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť prevod
cenných papierov vo vlastníctve Mesta Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej
súťaže emitenta Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11,
IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 148/L, v počte 178 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej
hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva spoločnosti PENTA
INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej
republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C.
3082, Limassol, Cyperská republika,
4.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
b) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 125 €,
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d) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Stráže vo výške 850 €,
d) dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota vo výške 1 925 €,
e) dotáciu pre LÉTHÉ, n. o. vo výške 4 000 €.
5.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
- zobrať na vedomie
1. Správu nezávislého auditora
a
- schváliť
1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011,
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie
výdavkov za rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2,
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2011
uvedené v tabuľke č. 3,
4. Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011 vo výške 682 184,37 €,
5. Finančné krytie schodku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011
zo zostatku finančných operácií príjmov vo výške 1 035 735,05 €,
6. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 349 420,44 € do Rezervného fondu
Mesta Poprad,
7. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 4 130,24 € do Mestského
fondu rozvoja bývania,
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2011 takto:
a) Správa mestských komunikácií Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 38 667,94 €, z toho
z podnikateľskej činnosti 5 356,22 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného
fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v platnom znení,
b) Redakcia novín Poprad – noviny občanov
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 6,49 €, ktorý organizácia
použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.
9. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2011 bez výhrad.
V Poprade, dňa 10. 04. 2012
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

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