
Štatút finančnej komisie MsZ v Michalovciach 
 

1. Úvodné ustanovenie 
1.1. Finančná komisia je stály, poradný, iniciatívny a kontrolný orgán, zriadený MsZ 

v Michalovciach.  
1.2. Finančná komisia zodpovedá za svoju činnosť Mestskému zastupiteľstvu 

v Michalovciach. 
  

2. Predmet činnosti komisie 
2.1. Prerokováva návrhy rozpočtov  mesta Michalovce a príspevkových organizácií 

mesta, vrátanie zmien rozpočtov. 
2.2. Prerokováva záverečný účet mesta a vyhodnotenie rozpočtov príspevkových 

organizácií. 
2.3. Prerokováva návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce.  
2.4. Prerokováva ďalšie materiály, týkajúce sa finančnej oblasti. 
2.5. Odporúča, resp. neodporúča MsZ schválenie predložených materiálov. 

 
3. Rokovanie finančnej komisie 

3.1. Komisia pracuje v zložení a počte, ktoré schváli MsZ. Komisia je uznášania 
schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Hlasovanie je platné, ak 
získa najmenej nadpolovičnú väčšinu prítomných členov komisie.  

3.2. Zasadanie komisie zvoláva na základe plánu práce predseda, ktorý zároveň vedie 
zasadnutie komisie. V prípade jeho neprítomnosti, túto právomoc vykonáva 
zástupca, zvolený komisiou. Komisia sa zvoláva podľa plánu práce. V 
nevyhnutných prípadoch podľa potreby. 

3.3. Materiály k zasadnutiu komisie pripravuje príslušný odbor a zapisovateľ 
zabezpečuje organizačnú časť prípravy zasadania.   

3.4. Zapisovateľ komisie z každého zasadnutia vyhotoví zápis a k prejednávaným 
materiálom, ktoré sú predmetom rokovania MsR a MsZ, spracuje stanovisko 
finančnej komisie.   

3.5. Komisia má právo prizvať na rokovanie osoby, ktorých sa rokovanie týka, najmä 
vedúcich odborov a zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

3.6. Na zasadnutí komisie sa má právo s hlasom poradným zúčastniť primátor mesta a 
hlavný kontrolór. 

4. Práva a povinnosti finančnej komisie 
4.1. Komisia pri svojej činnosti postupuje v súlade s týmto štatútom. 
4.2. Komisia rokuje na základe plánu práce schváleného MsZ.  
4.3. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení, je finančná komisia 

povinná o týchto skutočnostiach informovať primátora mesta a v prípade potreby 
prostredníctvom primátora mestské zastupiteľstvo. 

 
5. Záverečné ustanovenia 

5.1. Tento štatút bol prerokovaný v komisii dňa 17.1.2019. 
5.1.a) Zasadnutie komisie je neverejné. Komisia môže na rokovanie prizvať osoby, 
ktorých sa rokovanie týka, predovšetkým predkladateľov materiálov, prípadne 
fyzické alebo právnické osoby o žiadostiach, návrhoch, podnetoch ktorých komisia 
rokuje.  



5.1.b) Komisia hlasovaním môže umožniť účasť na rokovaní komisie aj iným 
osobám a to počas celého zasadnutia komisie, alebo k jednotlivému 
prerokovávanému dobu. 

5.2. Zo zasadnutia komisie zapisovateľ vyhotovuje stručný zápis. 
5.3. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve. 

 
    
          Ing. Jozef Sokologorský 
                                       predseda finančnej komisie 


