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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

konaného dňa 20. 05. 2019 v Močenku 

 

 

Prítomní:     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 

 
Ospravedlnený: Ing. Marek Mesároš - predseda komisie 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Výročná správa obce Močenok za rok 2018 

3. Čerpanie rozpočtu obce k 31. 03. 2019 

4. Návrh II. zmeny rozpočtu obce  

5. Došlá pošta 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti otvorila členka  komisie  

Ing. Veronika Kollárová, ktorú vedením zasadnutia komisie poveril Ing. Marek Mesároš,  

ktorý sa ospravedlnil zo zasadnutia.  

Ing. Veronika Kollárová privítala starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, prítomných členov 

komisie  a oboznámila ich s hlavnými bodmi rokovania. Program zasadnutia finančnej komisie  

bol jednohlasne schválený.  

 

2. Výročná správa obce Močenok za rok 2018 – audítorské správy 

Starosta obce uviedol, že Výročná správa obce Močenok za rok 2018 je vypracovaná v súlade  

so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve. K výročnej správe bola predložená do komisie aj audítorská 

správa z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018  (overenie konsolidovanej 

výročnej správy) a audítorská správa z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva 

k 31.12.2018 (overenie Záverečného účtu). 

K Výročnej správe Obce Močenok za rok 2018 a k audítorským správam členovia finančnej 

komisie nemali námietky a predložený materiál zobrali na vedomie.  

 

3. Čerpanie rozpočtu obce k 31. 03. 2019 

Starosta obce uviedol, že predložené čerpanie rozpočtu obce k 31. 03. 2019 je v súlade  

so schválených rozpočtom na rok 2019. K čerpaniu rozpočtu k 31. 03. 2019 členovia finančnej 

komisie nemajú námietky, považujú rozpočtové hospodárenie obce v súlade so schváleným 

rozpočtom na rok 2019. Členovia zobrali predložený materiál na vedomie. 
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4. Návrh II. zmeny rozpočtu 

 

S návrhom II. 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 II. zmeny rozpočtu schváliť. 

 

Starosta obce informoval prítomných členov komisie o možnosti zriadenia sociálneho podniku 

obcou. Ďalej ich informoval o architektonickej štúdie, ktorá rieši rekonštrukciu územia v centre 

obce a o možnosti vybudovania ľadovej plochy v obci. Starosta obce uviedol, že Ministerstvo 

zdravotníctva plánuje v auguste vyhlásiť ďalšie kolo výzvy pre projekty zamerané na centrá 

integrovanej zdravotnej starostlivosti. Obec si plánuje  rámci tejto výzvy podať projekt  

na zrekonštruovanie vnútra zdravotného strediska. 

 

5. Došlá pošta 

Žiadosť o dofinancovanie sociálnych služieb Monika OZ 

Členovia komisie nemohli zaujať stanovisko k predloženej žiadosti nakoľko nemali relevantné 

podklady a informácie ako napr. sú: 

 prevádzkové náklady zariadenia,  

 výška príjmov od prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých požadujú finančný príspevok, 

 priemerný počet hodín poskytnutých sociálnych služieb v jednotlivých mesiacoch podľa 

prijímateľov, na ktorých sa požaduje finančný príspevok a iné.  

Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 

dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby 

požiadala obec. 

 
Členovia komisie doporučujú obecnému úradu vyžiadať od poskytovateľa sociálnej služby Monika 

OZ doplnenie svojej žiadosti o požadované podklady.  

 

Žiadosť občanov ul. Čingov a Pri kamennom moste o úpravu rozpočtu na financovanie 

úpravy rigolov 

Členovia komisie nemohli zaujať stanovisko k predloženej žiadosti nakoľko nepoznajú výšku 

nákladov daných terénnych úprav. 

Členovia komisie doporučujú, aby sa žiadosťou zaoberala komisia územného plánovania 

a investičnej činnosti, a tá posúdila, či je technicky možné vykonať spomínané úpravy v zmysle 

predloženej žiadosti a aké by boli približne náklady.  

 

 

6. Záver 

Na záver Ing. Veronika Kollárová, členka komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti poďakovala prítomným za účasť  a spoluprácu na zasadnutí komisie. 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

 

                                                                      Ing. Veronika Kollárová 

                                                                                        členka  komisie  


