
 

 

 
 

 

    
MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

Z á p i s n i c a  

z rokovania Finančno-ekonomickej komisie  pri MsZ v Starej Ľubovni  

   zo dňa 19.03.2018 a 20.03.2018      č. 13/2018 

Miesto rokovania : Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Prítomní : JUDr. Milan Knapík, PaedDr. Klaudia Satkeová, Mgr.Štefan Karaffa, Mgr. 

Mikuláš Čandík, PhD, Ing. Branislav Strišovský, Ing. Jaroslav Marinčin 

Neprítomný : Ing. Štefan Malast  

Prizvaný :  Ing. Ján Šidlovský - hlavný kontrolór 

Program :  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Záverečný účet a výročná správa Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií 

a príspevkovej organizácie VPS  za rok 2017  

3. Návrh finančného vysporiadania hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2017 
 

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril a viedol  predseda komisie JUDr. Milan Knapík . Oboznámili 

prítomných s programom rokovania komisie. Následne bol schválený program rokovania 

komisie.  
 

HLASOVANIE 

počet členov komisie :   6 

prítomní :    6 

hlasovali za :    6  

(JUDr. Milan Knapík, PaedDr. Klaudia Satkeová, Mgr.Štefan Karaffa, Mgr. Mikuláš Čandík, 

PhD,  Ing. Branislav Strišovský) 
 

hlasovali proti :    0 

hlasovania sa zdržali :   0 

  

 

K bodu č. 2 

Záverečný účet  a výročná správa Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií 

a príspevkovej organizácie VPS za rok 2017. S obsahom materiálu oboznámili prítomných 

predseda komisie a vedúci ekonomicko-majetkového oddelenia Ing. Miroslav Srnka. 

Následne bol tento bod programu prerokovaný a schválený. 
 

 

HLASOVANIE 

počet členov komisie :   6 

prítomní :    6 

hlasovali za :    6  



 

 

(JUDr. Milan Knapík, PaedDr. Klaudia Satkeová, Mgr.Štefan Karaffa, Mgr. Mikuláš Čandík, 

PhD, Ing. Branislav Strišovský) 
 

hlasovali proti :    0 

hlasovania sa zdržali :   0 

 

K bodu č. 3 

Návrh finančného vysporiadania hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2017. 

S obsahom materiálu oboznámili prítomných predseda komisie a vedúci ekonomicko-

majetkového oddelenia Ing. Miroslav Srnka. Následne bol tento bod programu prerokovaný 

a schválený. 
 

HLASOVANIE 

počet členov komisie :   6 

prítomní :    6 

hlasovali za :    6  

(JUDr. Milan Knapík, PaedDr. Klaudia Satkeová, Mgr.Štefan Karaffa, Mgr. Mikuláš Čandík, 

PhD, Ing. Branislav Strišovský) 
 

hlasovali proti :    0 

hlasovania sa zdržali :   0 

 

 Komisia schválila program 13. rokovania v zmysle predloženého návrhu.  
 

Odporúča MsZ schváliť, na základe výsledkov hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za 

rok 2017 celoročné hospodárenie Mesta Stará Ľubovňa za rok 2017 bez výhrad. 

 

Ďalej odporúča MsZ na základe prerokovania záverečného účtu a výročnej správy 

schváliť rozdelenie prebytku bežnej časti rozpočtu mesta  za rok 2017 v sume 134.085,44 € 

nasledovne :     

 tvorbu rezervného fondu mesta v sume 13.408,54 €. Zdrojom tvorby rezervného fondu 

je 10 % prebytku bežnej časti rozpočtu mesta za rok 2017, ktoré môžu byť v zmysle 

zákona použité na tvorbu fondov mesta a  

 tvorbu fondu rozvoja mesta v sume 120.676,90 €  

 zúčtovanie kladného  výsledku  hospodárenia vo výške 658.683,78 € v prospech účtu  

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2017 v zmysle 

tabuľky „Finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2017“ zo 

dňa 19.04.2018 

 predložený návrh záverečného účtu a výročnej správy za rok 2016 bez zmien 

 
 

 Stará Ľubovňa, 20.03.2018 

       JUDr. Milan Knapík  

 predseda komisie   

 

 

 

Zapísal : Ing. Miroslav Srnka    


