
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ DŇA 

24.08.2011  

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

poslankyňa obecného zastupiteľstva,  Anna Gerčáková  - ospravedlnená,  MVDr. Kurucová 

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

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

Jaroslav Iľaš – ospravedlnený. Ďalej  prítomné:  Ing.  Iveta  Dobšinská –  kontrolórka 

obce, Alžbeta Hricová – vedúca finančného oddelenia, Ing. Lucia Vitkovská – pracovníčka 

obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie

2. Rozpočet k 30.6.2011

3. Rozpočtové opatrenia – číslo 8,9,10

4. Rozpočtový harmonogram

5. MŠ na ul. Ružovej

6. Monitorovacia správa – programový rozpočet

7. OKC - dofinancovanie akcie „Musica nobilis“

8. Diskusia a záver

K bodu 2: - rozpočet čerpanie k 30.6.2011

- Finančná  komisia  odporúča  pri   verejných  obstaraniach zadávať  podmienky  pri 

príprave   projektov  tak,  aby  boli  vedľajšie  rozpočtové  náklady  (VRN)  v cene 

materiálu a prác.

- Dôvodom  tohto  opatrenia,  je  fakt,  že  VRN  neboli  ministerstvom  uznané  ako 

oprávnené  náklady  pri  schvaľovaní  dotácie  na  rekonštrukciu  kaštieľa  –  jedná  sa 

o sumu  6 563,12 €.

Vyhneme sa tak: 1. neuznaniu a nepreplateniu nákladov z prostriedkov EU,

2. predraženiu  obstarávania   služieb  a materiálov  aj  z obecných 

finančných prostriedkov .
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- Regenerácia sídiel – začala sa rekonštrukcia námestia obce - financovanie námestia 

bude  zabezpečené  formou  predfinancovania  (o  finančné  prostriedky  sa  žiadame 

vopred – pred uhradením faktúr, informovala pani Hricová vedúca finančného odd. 

OcÚ.  Za  žiadosti  ohľadom  platieb  na  obecnom  úrade  zodpovedá  Ing. 

Zimmermannová.

- Finančná  komisia  odporúča  pri  každom  zadaní  investičného  projektu  určiť 

projektový  tím,  stanoviť  projektového  manažéra,  ktorý  bude  postupovať  v rámci 

PDCA (viď www.wikipedia.sk).

- Finančná  komisia  odporúča  zverejniť  na  internetovej  stránke  obce  štúdiu 

cyklistického chodníka a projekt  na Panskom kruhu, aby záujemcovia o pozemok 

v tejto  lokalite mali predstavu o tom o aké pozemky sa jedná.

- Finančná komisia odporúča v priaznivom počasí v rámci šetrenia PHM, amortizácie 

motorového vozidla, zlepšenia kontaktu s občanmi používať na odľahlé úseky obce 

motorové vozidlo a na ostatné trasy zakúpiť a používať bicykle.

- Finančná  komisia  odporúča  po  uplynutí  viazanosti  zmlúv  na  tovary  a služby – 

energie, pristúpiť k verejnému obstarávaniu.

- Finančná  komisia  odporúča  overiť naplánované  výdavky  v rozpočte  na  cintorín 

v položke  všeobecný  materiál  a údržba  prístrojov  –  požiadavku  predložil  RNDr. 

Kandrík, overí Ing. Vitkovská.

- Obec  z Fondu  sociálneho  rozvoja  požiadala  o finančné  prostriedky na  terénnych 

soc. pracovníkov a asistentov (projekt 700,00 €). Finančná komisia žiada oboznámiť 

zastupiteľstvo  s výsledkom,  či  sme  boli  úspešní.  Za  projekt  zodpovedná  Mgr. 

Frankovičová, overí Ing. Vitkovská.

K bodu 3  - rozpočtové opatrenia 8,9,10

- Rozpočtové opatrenie č. 8 – predložiť  vyčíslenie úpravy rozpočtu príjmu dotácie na 

Kaštieľ (pôvodný rozpočet, zmeny rozpočtu, nový rozpočet) , pripraví Ing. Vitkovská.

- Doplnené rozpočtové opatrenie č.  9 o bod 8.  a 9. – overiť  bod 9.presun z položky 

rozpočtu  0520  635004  –  údržba  zariadení  na  položku  rozpočtu  0520  637004  – 

všeobecné služby v sume 800,00 EUR, ktoré sú určené na čistenie kanalizácie v obci. 

- Rozpočtové  opatrenie  č.  10  –  za  TJ   Slovan  pán  poslanec  Špener  ako  poverený 

prezident klubu požiadal o navýšenie dotácie o 1 500,00 €. Finančná komisia navrhuje 

obecnej  rade  (12.9.2011)  predložiť  informáciu  o tržbách  klubu  za  vstupné  t.j. 

výsledovku  –  pripraví  p.  Hricová.  Ďalej  finančná  komisia  navrhuje,  aby  žiadosť 
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prejednala  komisia pre  kultúru a šport   -  informáciu o rozhodnutí  komisie  pánovi 

poslancovi Špenerovi odovzdá Mgr., Szitová.

K bodu 4: 

- Rozpočtový harmonogram  - finančná  komisia  odporúča  obecnému  zastupiteľstvu 

schváliť s doplnením, že poslanci budú participovať už na príprave  rozpočtu a nie len 

v štádiu  schvaľovania,  aby  sa  zabezpečil  prehľad  o všetkých   pripravovaných 

aktivitách obce.

K bodu 5:

- Finančná  komisia  odporúča,  aby  bola  rekonštrukcia  rozvrhnutá  tak  ako  bolo 

naplánované a prerokované na zasadnutí obecnej rady, postupovať etapovite. Finančná 

komisia odporúča prizvať  prejednaniu na obecnú radu Ing. Baginovu a riaditeľku MŠ 

z dôvodu posúdenia projektu rekonštrukcie MŠ.

K bodu 6: 

- Monitorovacia  správa bude  spracovaná  (zodpovedá  vedúca  finančného  odd.  p. 

Hricová)  a preposlaná v elektronickej forme poslancom OZ do 12.9.2011 – zabezpečí 

Ing. Vitkovská.

K bodu 7: OKC

- Dofinancovanie akcie „Musica nobilis“ (cca 1 000,00 €) finančná komisia odporúča 

nájsť  finančné prostriedky na túto akciu  na kultúrnej  komisii,  kde je  prítomná aj 

riaditeľka OKC Mgr. Cvengrošová  – zabezpečí Mgr. Trošanová.

K bodu 8: 

- V rámci diskusie bola prejednaná  výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu 

horáka v kotolni na sídl. Za kaštieľom v Smižanoch.

Finančná  komisia  konštatuje,  že  finančné  prostiedky  sú  na  tento  účel  pre  rok  2011 

narozpočtované ako na strane príjmov iné príjmy z podnikania – položka 211004 tak na 

strane kapitálových výdavkov – položka 713004 0620. Očakáva sa, aby suma realizácie 

rekonštrukcie kotolne bola nižšia, ako je plánovaná v rozpočte (24 786,92 €). V prípade, 

že  uvedená  suma  bude  súťažou  prekročená,  finančná  komisia  odporúča  verejné 
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obstarávanie zrušiť. Verejné obstarávanie pripravil RNDr. Kandrík a zodpovednou osobou 

za verejné obstarávanie na obecnom úrade je Ing. Baginová.

- Finančná komisia sa zaoberala požiadavkou zo strany stavebného odd. (vybavuje Ing. 

Krotká)  ohľadom  navýšenia  finačných  prostriedkov  (3 500,00  €)  na  vypracovanie 

geometrického  plánu  –  ako  podkladu  pre  výkup  pozemkov  za  účelom  výstavby 

protipožiarnej  cesty  z Maše  na  Košiarny  briežok.  Finančné  prostriedky  finančná 

komisia  odporúča  presunúť  z položky   kapitálové  výdavky  711 001  –  Maša  Koš. 

briežok na položku bežné výdavky štúdie,  expertízy,  posudky (01116 637011 -  pri 

dodržaní  účelu  použitia  fin.  prostriedkov   Rozpočtové  opatrenie  pripraví  Ing. 

Vitkovská.

- Finančná  komisia  prejednala  návrh  na  rozpočtové  opatrenie,  ohľadom  presunu 

finančných prostriedkov z položky 0520 635004 údržba zariadení na položku 0520 

637004 všeobecné služby – jedná sa o sumu 800,00 € za pohonné hmoty pre hasičské 

motorové vozidlo, ktorým sa čistí kanalizácia v obci. Práce sú vykonané – jedná sa 

o dodatočné presunutie finančných prostriedkov. Rozpočtové opatrenie pripravila Ing. 

Vitkovská.

- Finančná komisia odporúča presun finančných prostriedkov z položky 0473 637011 

štúdia  cyklistického  chodníka  na  položku  0912  09501  transfer  ŠZČ  pre  ZŠ 

Komenského  v sume  2 320,00  €.  Týmto  presunom  sa  vráti  časť  prepožičaných 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu zelenej lávky Základnej škole Komenského. 

Ostáva vrátiť  ešte  2 680,00 €.  Týmto opatrením sa zachová konečný účel  využitia 

finančných  prostriedkov  pre  cestovný  ruch.   Rozpočtové  opatrenie  pripraví  Ing. 

Vitkovská.

- Finančná komisia odporúča presun finančných prostriedkov z položky  0610 635006 

údržba zariadení na položku 09121 09501 v sume 1 000,00 €.  Týmto presunom sa 

vráti  časť  prepožičaných  finančných  prostriedkov  na  rekonštrukciu  zelenej  lávky 

Základnej  škole  Povýšenia  Sv.  kríža.  Ostáva  vrátiť  ešte  507,00  €.  Rozpočtové 

opatrenie pripraví Ing. Vitkovská.

V Smižanoch dňa 24.08.2011 Mgr. Miroslava Szitová

predseda finančnej komisie 
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