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Z  Á P I S N I C A 

zo zasadnutia finančnej komisie 

konaného dňa 18.09. 2017 v Močenku 

 

Prítomní:     Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                     Ing. Janka Tóthová   - členka komisie 

                     Bronislava Kohútová          - členka komisie  

                 Ing. Karol Velčický   - člen komisie 

           Mgr. Zdenka Dičérová         - tajomníčka komisie 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. IV. zmena rozpočtu 

3. Kontrola účelovosti použitia dotácie z rozpočtu obce – Hádzanársky klub 

4. Kontrola účelovosti použitia dotácie z rozpočtu obce – FK Poľnohospodár 

5. VZN o miestnych daniach – návrh na zmenu sadzieb 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 Zasadanie finančnej komisie otvorila členka  finančnej komisie Ing. Veronika Kollárová. 

 Oboznámila prítomných s bodmi rokovania. Program zasadnutia finančnej komisie bol 

 jednohlasne schválený.  

 

2. IV. zmena rozpočtu 2017 

Zasadnutia finančnej komisie sa zúčastnil starosta Obce Močenok PaedDr. Roman 

Urbánik. V krátkosti oboznámil prítomných so IV. zmenou rozpočtu. K navrhovanej IV. 

zmene rozpočtu  nemajú členovia finančnej komisie námietky    a   odporúčajú ju prijať 

bez výhrad. 

 

3. Kontrola účelovosti použitia dotácie z rozpočtu obce – Hádzanársky klub 

 

Finančnej komisii boli predložené fotokópie dokladov a  podrobná správa účelovosti 

použitia dotácie za HK Junior. Komisia konštatuje, že HK Junior predložil doklady v 

súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 

 

4. Kontrola účelovosti použitia dotácie z rozpočtu obce – FK Močenok 

 

Finančnej komisii boli predložené fotokópie dokladov a  podrobná správa účelovosti 

použitia dotácie za FK Poľnohospodár. Komisia konštatuje, že FK Poľnohospodár 

predložil doklady v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 

 

 



 2 

 

5. VZN o miestnych daniach – návrh zmeny 

 

Zástupcovia Spolku Urbárov a želiarov v Močenku požiadali o posúdenie a prehodnotenie 

sadzby za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy. 

S návrhom zmeny Všeobecne záväzného nariadenie č. 15/2016 – o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oboznámil 

prítomných členov finančnej komisie p. starosta PaedDr. Roman Urbánik.  

Traja členovia finančnej komisie súhlasia so zníženou sadzbou. Jeden člen nesúhlasí. 

 

6. Záver 

Na záver Ing. Veronika Kollárová, členka  finančnej komisie poďakovala prítomným za 

účasť  a spoluprácu. 

         

Zapísala: Mgr. Zdenka Dičérová                                  

 

                                                                      Ing. Marek Mesároš 

                                                                predseda  finančnej komisie 

                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


