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Z á p i s 

zo 16. zasadnutia OR, konaného dňa 28.12.2011 v Smižanoch 

 
Prítomní:   Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, p. Orinčáková,  

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 
 
Neprítomný:  Ing. Zekucia 
 
1.) Prevod správy majetku obce: 

Predmetom bezodplatného prevodu správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul.3, 
Smižany je zastrešenie vchodu na budove ZŠ na ul. Zelená, v sume 4. 927,- Eur. 
 

OR odporučila prevod na schválenie do OZ 
 

2.) Prevod správy majetku obce 

 
Predmetom bezodplatného prevodu správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul.3, 
Smižany sú 2 ks interaktívnych tabúľ v celkovej sume 7. 250,- Eur. 
 

OR odporučila prevod na schválenie do OZ 
 

3.) Rozpočtové opatrenie č. 22/2011 

 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 203,00 Eur                           
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 203,00 Eur (program 9.2)  
 
2.   223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 1 047,00 Eur 
09122  630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 047,00 Eur (program 9.6) 
 
5.   312011 – príjmy z rozpočtov obcí na ŠÚ  – zvýšenie príjmov o sumu 72,92 Eur 
09802 637004 – všeobecné služby ŠÚ – zvýšenie výdavkov  o sumu 72,92 Eur (program 9.7) 
 
Rozpočet po úpravách: príjmy – 6 085 050,96 Eur, výdavky – 5 913 831,51 Eur, prebytok 
171 219,45 Eur. 
 

OR odporúča na schválenie do OZ 

4.) Zasadnutie finančnej komisie 

Dňa 22.12.2011 zasadala finančná komisia. 
Zaoberala sa :  
 
1. Otvorenie 
1. Rozpočet ZŠ Komenského 
2. Rozpočet ZUŠ 
3. Rozpočtové opatrenie č. 21, 22  
4. Diskusia a záver 
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1. Rozpočet ZŠ Komenského – finančná komisia berie na vedomie informáciu pani riaditeľky 
ZŠ Komenského o štruktúre rozpočtu na rok 2012. Podľa oznámenia z KŠÚ v Košiciach 
v roku 2012 sa rozpočtovým opatrením rozpočet upraví – pravdepodobne vo februári. Po 
konečnej úprave rozpočet prejednáme na finančnej komisii. 

2. Rozpočet ZUŠ – riaditeľka ZUŠ predložila rozpočet členený na položky, ktorý finančná 
komisia prejednala. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 21 : 
Informácia k predloženému rozpočtovému opatreniu 
- 0810 637027 – výška dohody mimo pracovného času za prípravu klziska je 2 210,00 

Eur od 12/2010 – 02/2011 a príjem za vstupné je 1 159,00 Eur.  
Finančná komisia odporúča čerpať fin. prostriedky na dohody maximálne do výšky 
príjmu zo vstupného. Finančná komisia odporúča OZ prijať v takomto znení 
uznesenie. 

- 0620 637004 – všeobecné služby – 1 083,63 – faktúra za zbúranie základov domčeka 
s vývozom odpadu. 

- Vo všetkých položkách MZDY finančná komisia odporúča ponechať výšku čerpania 
mzdových prostriedkov podľa schváleného rozpočtu, okrem: 
1. Vyplatenie odmien 115 eur/ zamestnanec (okrem opatrovateľskej služby – 

navyšuje sa počet opatrovaných občanov, teda aj počet opatrovateliek a v položke 
chýbajú finančné prostriedky) 

2. Vyplatenia nadčasov za soboty Mzdy – knižnica. Finančná komisia v budúcnosti 
odporúča čerpať náhradné voľno, prípadne upraviť pracovnú dobu od 10.00 do 
18.00 hod. 
 

POZNÁMKA: 
K položkám MZDY sa fin. komisia pri príprave rozpočtu na rok 2011 nevyjadrovala, lebo 
členovia fin. komisie nemajú vzhľadom k zákonu o ochrane osobných údajov túto právomoc.  
Kurucova – aký má význam prejednávať a schvaľovať rozpočet, ak sa porušuje čerpanie 
finančných prostriedkov v jednotlivých schválených položkách. 
 
Mzdy – zo šiestich prítomných členov finančnej komisie – 2/3 členov fin. komisie nesúhlasí, 
aby presun fin. prostriedkov na mzdy bol uskutočnený podľa navrhovaného rozpočtového 
opatrenia, mimo opravy za 1.-4. mesiac s k tomu adekvátnymi odvodmi. 

- Položka 01116635006 – 3000 eur – oprava strechy na OcU nebola uskutočnená, 
položka ostane nevyčerpaná. 

- V položke všeobecné služby ostávajú neuhradené faktúry cca vo výške 2500 eur. 
- Stravovanie  - položka 01116637014 – bolo podľa predchadzajúceho roka, navýšená 

na 3,20 str.lístok. Ušetrili sa finančné prostriedky aj z dôvodu zrušenia manipulačného 
poplatku a režijných poplatkov od dodávateľa. Finančná komisia upozorňuje, že 
nastali zmeny vo vyššej kolektívnej zmluve v súvislosti s nárokom na str. lístok v čase 
čerpania dovolenky. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 22 – ZUŠ požiadala o vrátenie príjmov vo výške 1 097,00 Eur. 
Finančná komisia berie na vedomie vrátenie príjmov vo výške 1 047,00 Eur. Príjem 50,00 
Eur je za nájom a je príjmom obce.  

Finančná komisia odporúča: 
- do 31.01.2012 zverejniť zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2011, 
- v rámci šetrenia finančných prostriedkov navrhujeme predaj psa na obecnej polícii, 
- pripraviť zoznam dohôd mimo pracovného pomeru na obecnú radu a finančnú 

komisiu, 
Predseda finančnej komisie odporúča dať členom komisií pomernú časť za aktívnu prácu 
v roku 2011 podľa účasti členov komisií.  

 

OR vzala odporúčania finančnej komisie na vedomie a navrhuje ich zapracovať do materiálov na 

zasadnutie OZ. 
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5.) Rozpočtové opatrenie č. 21/2011 

 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:  
 
- 01116 – zníženie výdavkov celkom: 6 392,36 Eur 
Z toho: 

- program 1.5 – zvýšenie výdavkov v sume 600,00 Eur 
- program 1.6 – zvýšenie výdavkov v sume 25,00 Eur 
- program 2.1 – zvýšenie výdavkov v sume 2 750,00 Eur 
- program 15.1 – zvýšenie výdavkov v sume 2 150,00 Eur 
- program 3.3 – zníženie výdavkov v sume 3 425,36 Eur 
- program 3.4 – zníženie výdavkov v sume 800,00 Eur 
- program 15.1 – zníženie výdavkov v sume 7 692,00 Eur 

- 0170 – zvýšenie výdavkov vo výške 6 145,00 Eur (program 15.1) 
- 0310 – zvýšenie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 – zníženie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 3.3) 
- 0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 233,00 (program 12.1) 
- 0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 306,00 (program 3.3) 
- 0620 – zníženie výdavkov vo výške 536,00 (program 15.1) 
- 0911 MŠ Ružová – zníženie výdavkov vo výške 212,00 Eur (program 9.1) 
- 09601 ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov vo výške 212,00 Eur (program 9.3) 
- 0810 – zníženie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 10.1) 
- 08205 – zvýšenie výdavkov vo výške 547,36 Eur (program 11.2) 
- 10202 – zvýšenie výdavkov vo výške 1 652,00 Eur (program 13.3) 
- 1070 – zníženie výdavkov vo výške 1 652,00 Eur (program 13.1) 

 

 
OR odporúča na schválenie do OZ 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 
                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 


