Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie
Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 18.2.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie, Silvia Surgentová –
členka finančnej komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka
finančnej komisie, Ing. Marcela Jasečková – pracovníčka obecného úradu a členka finančnej
komisie.
Ospravedlnení: Alžbeta Hricová – členka finančnej komisie, Bc. Anna Gerčáková - členka
finančnej komisie, Mgr. Miroslav Tkáč - člen obecného zastupiteľstva a člen finančnej
komisie
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková – prednostka obecného úradu,
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Návrh VZN č. 116/2015 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
Žiadosti o dotáciu
Diskusia
Záver

K bodu 2.
Dňa 11.2.2015 bola od Prima banky Slovensko, a.s. doručená ponuka na odkúpenie akcií
v celkovej hodnote 6 600,00 Eur. Obec Smižany vlastní akcie spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., v celkovej menovitej hodnote 4 389,00 Eur.
Obec sa v roku 1993 stala jedným zo zakladajúcich akcionárov, pôvodne Prvej komunálnej
banky, a.s., ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska. Obec vlastní 11 ks
akcií a podiel obce na základnom imaní banky je 0,01%.
V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala skupina Penta Investments, ktorá
v súčasnosti vlastní viac ako 96% akcií.
V prípade, že vlastnícky podiel je viac ako 95%, má spoločnosť právo výkupu zvyšných akcií.
V budúcnosti je možné riziko zníženia hodnoty akcionárskeho podielu, ktorý už nemusí byť
v navrhovanej kúpnej cene. Z tohto dôvodu a tiež, že banka od roku 2008 nevypláca
akcionárom dividendy finančná komisia odporúča schváliť predaj akcií priamym predajom,
ktorý je v súlade s VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Smižany, článok II b, bod 5.
K bodu 3.
Návrh VZN č. 116/2015 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám –
finančná komisia navrhuje upraviť v článku 4, bod 2 prvú vetu - Žiadosti na poskytnutie
dotácií podľa článku 2 ods. 5 posudzuje a odporúča schváliť finančná komisia zriadená pri
obecnom zastupiteľstve.
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K bodu 4.
Rehabilitačné stredisko Proautistik, n. o. požiadala o dotáciu z rozpočtu obce pre 4 klientov.
Finančná komisia odporúča schváliť dotáciu z rozpočtu obce vo výške 100,00 Eur.
K bodu 5.
Predseda DHZ pán Dulovič požiadal o úpravu návrhu rozpočtu na rok 2015 - presun medzi
položkami 634002 servis a údržba vozidiel – zníženie o 150,00 Eur a navýšenie položky
637001 školenie o 150,00 Eur.

Zapísala: Ing. Vitkovská

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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