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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

konaného dňa 12. 03. 2019 v Močenku 

 

Prítomní:      Ing. Marek Mesároš  - predseda komisie 

 Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                        Ing. Janka Tóthová               - členka komisie 

                        Branislava Kohútová             - členka komisie 

  Mgr. Jana Dičérová  - členka komisie 

  Peter Tóth   - člen komisie  

  Ing. Lucia Hambalková          - tajomníčka komisie 

             PaedDr. Roman Urbánik  - starosta Obce Močenok 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Návrh záverečného účtu obce Močenok za rok 2018 

3. Správy o hospodárení škôl za rok 2018 (ZŠ, MŠ, ZUŠ) 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti otvoril predseda 

komisie  Ing. Marek Mesároš. Prítomných oboznámil s bodmi rokovania. Program zasadnutia 

finančnej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

2. Záverečný účet obce za rok 2018 

Starosta obce PaedDr. Roman Urbánik oboznámil prítomných so záverečným účtom Obce 

Močenok za rok 2018. Starosta obce uviedol, že finančné prostredie z rezervy rozpočtu obce sa 

použijú na kapitálové výdavky v roku 2019. K záverečnému účtu Obce Močenok nemajú členovia 

finančnej komisie námietky   a   odporúčajú ho prijať bez výhrad. 

 

3. Správy o hospodárení škôl za rok 2018  

a) Správa o hospodárení Základnej školy  

b) Správa o hospodárení Materskej školy  

c) Správa o hospodárení ZUŠ  

 

Členovia komisie sa zaujímali, na akom základe funguje Základná umelecká škola v budove 

kultúrneho strediska Kláštor. Starosta obce uviedol, že Obec Močenok má uzatvorenú nájomnú 

zmluvu na budovu Kláštora s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Močenok, ktorá dala obci 

povolenie na prenájom priestorov pre Základnú umeleckú školu. 
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Pri prejednávaní správy Materskej školy upozornili členovia komisie na porušenie pravidiel 

rozpočtového hospodárenia v Materskej škole. Starosta obce uviedol, že deficit vo výške 9 478,32 € 

išiel na odmeny a odvody z odmien. K deficitu sa vyjadrí hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska 

a vysvetlenie bude musieť podať aj riaditeľka MŠ Močenok. 

 

Správu o hospodárení Základnej školy, Materskej školy a ZUŠ v Močenku berú členovia finančnej 

komisie na vedomie. 

 

 

4. Rôzne 

Kontrola účelovosti použitia dotácii z rozpočtu obce za II. polrok 2018 – HK Junior Močenok 

Ekonómka Hádzanárskeho klubu Junior Močenok  p. Horňáková predložila finančnej komisii 

fotokópie dokladov preukazujúcich účelovosť použitia dotácie za HK Junior Močenok. Komisia 

konštatuje, že HK Junior Močenok predložil doklady v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 

 

Kontrola účelovosti použitia dotácii z rozpočtu obce za I. a II. polrok 2018 – FK Močenok 

Futbalový klub predložil finančnej komisii fotokópie dokladov preukazujúcich účelovosť použitia 

dotácie za FK Močenok. Komisia po preskúmaní fotokópií dokladov konštatuje, že futbalový klub 

predložil doklady v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. Členovia komisie ako aj starosta obce 

pochválili vedenie FK za vedenie účtovníctva.  

 

 

5. Záver 

Na záver Ing. Marek Mesároš predseda komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti poďakoval prítomným za účasť  a spoluprácu. 

         

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková                                  

 

 

 

 

                                                                      Ing. Marek Mesároš 

                                                                                   predseda  komisie 

 

 

  


