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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ DŇA 

6.8.2012   

 

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

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

Kurucová Monika – ospravedlnená, Ing. Šarlota Mišíková - ospravedlnená, Ing. Mária 

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

Ing. Jaroslav Iľaš – člen finančnej komisie 

Ďalej prítomné: Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, Ing. Lucia Vitkovská – 

pracovníčka obecného úradu.  

Program:  

 Monitorovacia správa k príjmom a čerpaniu rozpočtu k 30.6.2012 

1. Správa o stave vymáhaní daňových nedoplatkov k 30.6.2012. 

2. Obecné centrum voľného času – návrh uznesenia. 

3. Financovanie rekonštrukcie MŠ Ružová – naviac práce (pozri zápis z kontrolného dňa) 

4. Rozpočtové opatrenia. 

5. Rôzne – diskusia 

6. Záver. 

 

K bodu 1 – Monitorovacia správa k príjmom a čerpaniu rozpočtu k 30.6.2012: 

 

- Kontrolórka obce pripraví na OZ stanovisko k monitorovacej správe.  

- V položke 312007 – z rozpočtov obcí na školský úrad je nízke plnenie na 18,14%. 

Finančná komisia odporúča štatutárom riešiť financovanie ŠÚ z rozpočtov 

príspevkových organizácii (ZŠ a ZUŠ) a z rozpočtov materských škôl a žiada predložiť 

obecnej rade obsah činnosti spoločného školského úradu na ktoré  finančné prostriedky 

združujú. O dohodnutých záveroch žiadame informovať na zasadnutí obecnej rady 

v septembri 2012. 

- Finančná komisia žiada informovať na najbližšej obecnej rade o dotácii za rekonštrukciu 

Kaštieľa (dátum žiadosti o refundáciu finančných prostriedkov a dôvod – ak je známy, 

prečo ešte neboli zaslané požadované finančné prostriedky na účet obce). 

- Kontrolórka upozorňuje na nízke čerpanie rozpočtu v položkách poplatky za uloženie 

odpadu 33,84 % a všeobecné služby – 38,38 % a dotácia na MHD 36,07 %. Sú to 

dôležité položky rozpočtu, jedny z najvyšších za dodávateľské pravidelne sa opakujúce 

služby pre obec. Jedná sa o neuhrádzanie faktúr za odvoz komunálneho odpadu 

(Brantner Nova, s.r.o.) a dotáciu na mestskú hromadnú dopravu (Eurobus, a.s.). 

 

K bodu 2 – Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov k 30.6.2012:  
 

- V priebehu I. polroka sa stav pohľadávok do roku 2011 znížil o 14 472,67 € t. j. o 9,27%.  
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K bodu 3 – Obecné centrum voľného času – návrh uznesenia:  
 

-   Finančná komisia odporúča zriadiť obecné centrum voľného času od 1.9.2012 do 

30.6.2013 v zmysle platnej legislatívy. Finančná komisia odporúča poveriť riaditeľa 

zariadenia výkonom funkcie na dobu určitú do 30.6.2013 a taktiež aj zamestnancov 

zabezpečujúcich činnosť oddielov dohodou do 30.6.2013.  

 

K bodu 4 – Financovanie rekonštrukcie MŠ Ružová: 

 

- Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať rozpočtové opatrenie (č. 12) – 

znížiť položku 821005 splácanie istín bankových úverov a presunúť finančné prostriedky 

na položku kapitálové výdavky 0911 717002 rekonštrukcia MŠ Ružová. Rozpočtové 

opatrenie pripraví finančné oddelenie. Sumu predloží stavebné oddelenie. 

 

K bodu 5 – Rozpočtové opatrenia: 

- Finančná komisia súhlasí s rozpočtovými opatreniami, ale s úpravami, ktoré boli 

v predložených návrhoch vykonané hneď na zasadnutí komisie.  

 

K bodu 6 – Rôzne - diskusia:  

6.1. – žiadosť o zníženie nájmu 

- P. Pacák požiadal o zníženie prenájmu za bufet IHLA chatky IHLA I. a II.  Finančná 

komisia neodporúča znížiť nájomné, s tým, že sa celé nájomné v rokoch 2013 – 2015 

použije na rekonštrukciu resp. opravu majetku obce t.j. hore uvedených nehnuteľností. 

Zodpovedný pracovník obce v návrhu rozpočtu pre uvedené roky naplánuje v rozpočte 

projekt a následne postupnú rekonštrukciu. 

 

6.2. – úprava rozpočtu 

 

- Na požiadanie hlavnej kontrolórky bola vypracovaná úprava rozpočtu – zníženie príjmov 

o doplatok dotácie na Kaštieľ- a doplatok dotácie na rekonštrukciu námestia. 

Uvedená modelová situácia môže nastať v prípade ak v roku 2012 finančné prostriedky 

obci neprídu. 

Rekapitulácia rozpočtu  2012  - upravený rozpočet     

       + prebytok 

v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 

Bežný rozpočet 3 816 089,16 3 672 162,77 143 926,39 

Kapitálový rozpočet 759 249,63 1 025 961,00 -266 711,37 

Finančné operácie 154 023,56 413 199,00 -259 175,44 

Spolu 4 729 362,35 5 111 322,77 -381 960,42 
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6.3. – „Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného 

systému obce Smižany a prenájme pozemkov“. 

Finančná komisia „Zmluvu o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného 

systému obce Smižany a prenájme pozemkov s firmou ARDSYSTÉM, s.r.o. štatutárovi obce 

podpísať neodporúča.  

Z dôvodu nevýhodných podmienok pre obec. 

 

6.4. – „Návrh“ Dodatku č. 1 k VZN č. 91/2011 

Finančná komisia navrhuje, aby sa v navrhovanom texte doplnila do vety „Ak do materskej 

školy chodia 2 a viac súrodencov“, mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku  

od 2 do 3 rokov...................11 € 

od 3 do 5 rokov ................... 5 € 

 

Zapísala: Ing. Lucia Vitkovská 

               Mgr. Miroslava Szitová 

         predsedníčka finančnej komisie 


