ZÁPISNICA č. 01/2015
zo zasadnutia Finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín vypracovaná v zmysle
VP 002/2015 – Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
Dátum a miesto zasadnutia: 27.04.2015, zasadačka OcÚ Varín
Zasadnutie viedol: Martin Lopušan, predseda finančnej komisie
Prezentácia členov komisie:
Martin Lopušan:

prítomný

Mgr. Mariana Bohačiaková:

prítomná

Ing. Andrea Rosenbergová:

prítomná

Iveta Michalková:

prítomná

Mário Kubík:

neprítomný, ospravedlnený

OTVORENIE, PRIVÍTANIE A PREZENTÁCIA ČLENOV KOMISIE
Predseda komisie Martin Lopušan otvoril prvé zasadnutie komisie zriadenej uznesením
Obecného zastupiteľstva Obce Varín č. 14/2015 a privítal prítomných členov, ktorí sa
zúčastnili zasadnutia komisie /zoznam podľa prezenčnej listiny/. Ďalej skonštatoval, že
členovia komisie sú prítomní na zasadnutí komisie v počte 4 a komisia je teda spôsobilá
prijímať stanoviská. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
VOĽBA ZAPISOVATEĽA
Za zapisovateľa komisie bola zvolená Ing. Andrea Rosenbergová.
Hlasovanie č. 1:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU, URČENIE OVEROVATEĽA ZÁPISNICE
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu v takom znení, v akom bol doručený členom
komisie v pozvánke. Žiaden z členov komisie nepodal návrh na zmenu programu alebo jeho
doplnenie. Program zasadnutia komisie bol schválený v nasledovnom znení:
1. Rokovací poriadok komisií OZ obce Varín
2. Úlohy finančnej komisie
3. Rozpočet Obce Varín na rok 2015
4. Plán činnosti komisie na r. 2015
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie č. 2:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Za overovateľa zápisnice bola predsedajúcim určená: Mgr. Mariana Bohačiaková.
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K bodu č. 1:
Predsedajúci oboznámil prítomných s prijatím dokumentu – Rokovacieho poriadku komisií
OZ Obce Varín, ktorého vypracovaním sa prijali písomné pravidlá organizácie komisií OZ.
Členovia komisie boli s týmto dokumentom vopred oboznámení ako prílohou pozvánky na
zasadnutie komisie.
K bodu č. 2:
Predsedajúci oboznámil prítomných takisto aj s obsahom Prílohy č. 1 dokumentu Rokovací
poriadok komisií OZ Obce Varín, ktorý definuje úlohy jednotlivých komisií. Tento dokument
bol takisto súčasťou prílohy pozvánky na zasadnutie komisie. V priebehu tohto roka je možné
priebežne tieto úlohy meniť podľa reálnej skutočnosti.
K bodu č. 3:
Predsedajúci predniesol návrh Rozpočtu Obce Varín na roky 2015, 2016 a 2017, ktorý bol
vypracovaný Ing. Michalom Cvachom – starostom obce.
Členovia komisie na základe uvedeného prijali Stanovisko č. 01/2015, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice (príloha č. 2). V rámci diskusie boli prednesené tieto
návrhy:
- priebežná kontrola plnenia rozpočtu počas roka (kvartálne)
- do budúcna upraviť štruktúru navrhovaného rozpočtu a doplniť takisto aj prehľad
o rozpočte minulých rokov + realitu minulých rokov, aby bolo možné pri schvaľovaní
budúcich rozpočtov vychádzať z minulosti
Hlasovanie č. 3:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4:
Predsedajúci otvoril diskusiu ohľadom plánu činnosti komisie na r. 2015 s návrhom
najbližších činností. Najbližšími činnosťami budú:
- stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014
- stanovisko k účtovnej závierke za r. 2014
- stanovisko k investičným zámerom v obci na r. 2015
Zároveň budú plnené ďalšie priebežné úlohy podľa schválených úloh finančnej komisie.
Hlasovanie č. 4:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5:
V rámci diskusie bol prednesený návrh na evidenciu dlžníkov obce na internetovej stránke
obce, aby bol zvýšený tlak na neplatičov a úhradu pohľadávok.
Zároveň predsedajúci oboznámil prítomných o ponuke Prima banky na odkúpenie jej akcií,
ktoré sú vo vlastníctve obce. Ponuka vypršala dňa 20.03.2015, napriek tomu členovia komisie
prijali Stanovisko č. 02/2015, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice (príloha č. 3).
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ZÁVER
Predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil prvé zasadnutie Finančnej
komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín v roku 2015.
Vo Varíne dňa 27.04.2015

Zapísala: Ing. Andrea Rosenbergová

...............................................

Zasadnutie viedol: Martin Lopušan

...............................................

Overovateľka zápisnice: Mgr. Mariana Bohačiaková

...............................................
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Príloha č. 1
k Zápisnici č. 1/2015 zo zasadnutia Finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín

PREZENČNÁ LISTINA zo dňa 27.04.2015:

Martin Lopušan – predseda komisie

..........................................................

Mgr. Mariana Bohačiaková – členka komisie

..........................................................

Ing. Andrea Rosenbergová – členka komisie

..........................................................

Iveta Michálková – členka komisie

..........................................................

Mário Kubík – člen komisie

..........................................................
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Príloha č. 2
k Zápisnici č. 1/2015 zo zasadnutia Finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín

STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE č. 1/2015 zo dňa 27.04.2015
k navrhovanému rozpočtu Obce Varín:

Finančná komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Varín schválenie rozpočtu
obce Varín na rok 2015 s výhľadom na rok 2016 a 2017 podľa návrhu zverejneného na
Úradnej tabuli obce Varín.
Hlasovanie:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

...............................................

...............................................

Martin Lopušan

Ing. Andrea Rosenbergová

predseda komisie

zapisovateľka komisie

...............................................
Mgr. Mariana Bohačiaková
overovateľka komisie
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Príloha č. 3
k Zápisnici č. 1/2015 zo zasadnutia Finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín

STANOVISKO FINANČNEJ KOMISIE č. 2/2015 zo dňa 27.04.2015
k ponuke na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.:

Finančná komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Varín predaj akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. priamo spoločnosti ako emitentovi akcií za
podmienok, ktoré spoločnosť obci ponúkla listom zo dňa 05.02.2015.

Hlasovanie:
ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Dôvodová správa:
Komisia odporúča predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. z dôvodu zaujímavej
finančnej ponuky, ktorú poskytla sama spoločnosť. Podľa posledných účtovných údajov
spoločnosti vychádza vnútorná hodnota akcií nižšia, ako je suma ponúkaná spoločnosťou.
Zároveň je ťažko odhadnuteľné, či je možné očakávať výnos z vlastníctva týchto akcií vo
forme dividend, resp. vyššiu odkupnú hodnotu akcií. Týmto predajom, za podmienok, ktoré
boli obci ponúknuté, je možné získať výnos v objeme 21.300 eur, ktorý je možný použiť
účelnejšie na ďalší rozvoj obce. Z toho dôvodu komisia odporúča kontaktovať spoločnosť
Prima banka Slovensko, a.s. s požiadavkou na odpredaj akcií vo vlastníctve obce za cenu 600
eur za 1 akciu v menovitej hodnote 399 eur a za cenu 100 eur za 1 akciu v menovitej hodnote
67 eur.

...............................................

...............................................

Martin Lopušan

Ing. Andrea Rosenbergová

predseda komisie

zapisovateľka komisie

...............................................
Mgr. Mariana Bohačiaková
overovateľka komisie
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