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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ DŇA 

23.5.2012   

 

Mgr. Miroslava Szitová – predseda finančnej komisie, Mgr. Ľudmila Trošanová - 

poslankyňa obecného zastupiteľstva, Anna Gerčáková – členka finančnej komisie, MVDr. 

Kurucová Monika – členka finančnej komisie, Ing. Šarlota Mišíková - členka finančnej 

komisie, Ing. Mária Poremba – ospravedlnená, Ing. Jana Pacanovská – členka finančnej 

komisie, Ing. Jaroslav Iľaš – člen finančnej komisie 

Ďalej prítomné: Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, Alžbeta Hricová – vedúca 

finančného oddelenia, Ing. Lucia Vitkovská – pracovníčka obecného úradu.  

 

Program:  

  

1. Záverečný účet obce Smižany 

2. Správa o stave vymáhaní daňových nedoplatkov k 31.3.2012 

3. Obecné centrum voľného času 

4. Rôzne – diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1 – Záverečný účet obce Smižany: 

- Vedúca finančného oddelenia informovala finančnú komisiu, že rozpočet na mzdy bol OZ 

určený nižší ako súčet platov zamestnancov pred schválením rozpočtu. 

- P. Gerčáková – v rozpočte musia byť dodržané tarifné platy v zmysle zákona. 

- Kontrolórka obce sa pýtala pani Gerčákovej či má informáciu, že tarifné platy neboli 

dodržané a podotkla, že v schválenom rozpočte boli dodržané tarifné platy. 

- MVDr. Kurucová – uznesenia OZ sú pre obecný úrad záväzné. 

- Mgr. Szitová – kompetencie schvaľovať rozpočet má iba OZ. 

- Mgr. Trošanová – kompetenciu rozdeľovať mzdy má len starosta obce. 

- Hlavná kontrolórka súhlasí s Mgr. Trošanovou o kompetencií starostu obce, ale v rámci 

schváleného rozpočtu obce a konštatuje prekročenie v položkách mzdy verejnej správy 

a knižnice o sumu 9 917,00 Eur.  

- 5 členovia finančnej komisie zo 7 konštatujú prekročenie výdavkov v položke mzdy. 

Finančná komisia navrhuje doplniť do zásad hospodárenia „nie je povolený presun 

rozpočtovaných prostriedkov medzi položkou mzdy a odvody na tovary a služby bez 

rozpočtového opatrenia“. Týka sa to predškolských zariadení. 

Hlavná kontrolórka obce apeluje na zásadu opatrnosti pri čerpaní rozpočtu 2012 pre všetky 

zložky. 

Finančná komisia odporúča záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie schváliť 

bez výhrad s prijatím opatrení (3 členovia), s výhradou (4 členovia). Vedúca finančného 

oddelenia informovala o nesprávnom prepočte v položke 610 001. Finančná komisia 
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odporúča vedúcej finančného oddelenia opätovne prepočítať položku mzdy s Mgr. Szitovou, 

Mgr. Trošanovou, Ing. Dobšinskou, Mgr. Valigurskou a starostom obce. 

 

K bodu 2 – Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov k 31.3.2012:  
Výška daňových nedoplatkov k 31.3.2012 je 146 744,86 Eur. Hlavná kontrolórka navrhuje riešiť 

vymáhanie daňových nedoplatkov (dani z nehnuteľnosti a TKO) prostredníctvom štatútu osobitného 

príjemcu.   

 

K bodu 3 – Obecné centrum voľného času -  Mgr. Trošanová informovala o príprave novej 

legislatívy v súvislosti s centrami voľného času (informáciu z MŠVVaŠ SR od Ing. 

Sládečkovej). 

 

K bodu 4 – diskusia: 

4.1 Rozpočtové opatrenia  

- Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9. Rozpočtové opatrenie č. 9 

sa týka presunu finančných prostriedkov z bežných na kapitálové výdavky určené na 

zrealizovanie protipožiarnych opatrení z kontroly. 

4.2. Ceny pozemkov IBV – Panský kruh 

- Výpočet ceny stavebného pozemku v IBV Panský kruh vychádza z cenníkových cien – 

kontrolórka obce navrhuje urobiť na výkaz výmer cenový prieskum a znížiť tak cenu 

pozemku za m
2
. 

4.3 Návrh VZN – o poskytovaní sociálnych služieb 

- finančná komisia odporúča apelovať priamo na na MPSVaR, Národnú radu a ZMOS na 

návrh zmeny zákona. 

4.4. Nebezpečné (bojové) psy v obci Smižany 

- MVDr. Kurucová -  navrhuje doplniť VZN č. 88/2010 o podmienky chovania bojových 

plemien, podmienky dodržiavania welfare zvierat podľa zákona o ochrane zvierat 

a podmienky pohybu bojových plemien na voľnom priestranstve bez náhubku. Ďalej 

navrhuje zvýšiť sankcie za neodstránenie psích exkrementov. Finančná komisia odporúča 

riešiť uvedený problém príslušným orgánom obce. 

 

 

 

 

 

 

               Mgr. Miroslava Szitová 

         predsedníčka finančnej komisie 


