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Z  Á P I S N I C A 

zo zasadnutia finančnej komisie 

konaného dňa 13.11.2017 v Močenku 
 

Prítomní: Ing. Marek Mesároš - predseda komisie  

 Ing.  Veronika Kollárová  - členka komisie  

 Bronislava Kohútová  - členka komisie 

 Ing. Janka Tóthová - členka komisie 

 Peter Tóth  - člen komisie 

 Mgr. Zdenka Dičérová  - tajomníčka komisie 

 PaedDr. Roman Urbánik - starosta obce 

 

  

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Hospodárenie Obce Močenok k 30.09.2017 

3. Návrh programového rozpočtu 2018 -  2020 

4. Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Zasadanie finančnej komisie otvoril predseda finančnej komisie Ing. Marek Mesároš. 

Oboznámil prítomných s bodmi rokovania. Program zasadnutia finančnej komisie bol 

jednohlasne schválený.  

 

2. Hospodárenie Obce Močenok k 30.09.2017 

S hospodárením obce k 30.09.2017 oboznámil prítomných členov finančnej komisie 

starosta obce PaedDr. Roman Urbánik. K hospodáreniu Obce Močenok k 30.09.2017 

členovia finančnej komisie nemajú námietky, považujú rozpočtové hospodárenie obce 

v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017. 

 

3. Návrh programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 

S pripravovaným návrhom programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 oboznámil 

prítomných členov finančnej komisie starosta obce PaedDr. Roman Urbánik. Dôraz kládol 

na plánované investičné akcie a vytvorenie rezervy, t.j. aby bol rozpočet predložený  

a schválený ako prebytkový. Členovia finančnej komisie zobrali návrh na vedomie, 

nemajú k nemu pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť príjmovú 

aj výdavkovú časť programového rozpočtu na roky 2018 -2020. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenia 

a) O zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

b) O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

c) O výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Močenok 

 

K predloženým návrhom všeobecne záväzných nariadení nemajú členovia finančnej 

komisie pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
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5. Rôzne 

Bez pripomienok. 

 

6. Záver 

      Na záver predseda   finančnej komisie Ing. Marek Mesároš   poďakoval prítomným  

      za účasť a spoluprácu. 

 

         

Zapísala: Mgr. Zdenka Dičérová                                  

 

 Ing. Marek Mesároš 

 predseda  finančnej komisie 

 

 


