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Z  Á P I S N I C A 

zo zasadnutia finančnej komisie 

konaného dňa 17.09. 2018 v Močenku 

 

Prítomní:      Ing. Marek Mesároš  - predseda komisie 

 Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                        Ing. Janka Tóthová               - členka komisie 

                        Bronislava Kohútová             - členka komisie  

                        Mgr. Zdenka Dičérová          - tajomníčka komisie 

             PaedDr. Roman Urbánik  - starosta Obce Močenok 

   

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Hospodárenie obce k 30.06.2018 

3. Návrh III. zmeny rozpočtu 2018 

4. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania Renáta Koppová, Radovan Koppa 

5. Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o napojenie inštalovaných zdrojov osvetlenia do 

siete verejného osvetlenia 

6. 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. Hospodárenie obce k 30.06.2018 
 

K hospodáreniu Obce Močenok k 30.06.2018 členovia finančnej komisie nemajú námietky, 

považujú rozpočtové hospodárenie obce v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. 

 

3. Návrh III. zmeny rozpočtu 

 

S návrhom 3. zmeny rozpočtu obce oboznámil prítomných členov finančnej komisie starosta obce 

PaedDr. Roman Urbánik. Členovia finančnej komisie nemajú k predloženému návrhu pripomienky 

a odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 3. zmeny rozpočtu schváliť. 

 

4. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania Renáta Koppová, Radovan Koppa 

 

Starosta obce PaedDr. Roman Urbánik oboznámil prítomných členov komisie z rozsudkom 

Okresného súdu v Galante vo veci zaplatenia dĺžnej sumy z nájomného vzťahu, súdnych trov 

a úrokov z omeškania.  

Dlžníci Renáta a Roman Koppoví  dĺžnu sumu ako aj súdne trovy uhradili v plnej výške . Úroky 

z omeškania vo výške 1.367,22  € žiadajú odpustiť. Po diskusii a vyjadrení jednotlivých členov sa 

finančná komisia uzniesla odporučiť obecnému zastupiteľstvu úroky z omeškania menovaným 

odpustiť. 
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5. Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o napojenie inštalovaných zdrojov osvetlenia do 

siete verejného osvetlenia 

 

Členovia finančnej komisie prijali uznesenie neodporučiť obecnému zastupiteľstvu  napojenie 

inštalovaných zdrojov osvetlenia do siete verejného osvetlenia obce Močenok, nakoľko to zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neumožňuje.  

  

6. Záver 

Na záver Ing. Marek Mesároš predseda  finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť  

a spoluprácu. 

         

Zapísala: Mgr. Zdenka Dičérová                                  

 

                                                                      Ing. Marek Mesároš 

                                                                           predseda  finančnej komisie 

                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


