Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 14.8.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie, Mgr. Miroslav Tkáč - člen
obecného zastupiteľstva a člen finančnej komisie, Bc. Anna Gerčáková - členka finančnej
komisie, Alžbeta Hricová – členka finančnej komisie, Silvia Surgentová – členka finančnej
komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej komisie
Ospravedlnení: -Ďalší prítomní: -PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2018
Rozpočtové opatrenie č. 13,14/2018
Správa o vymáhaní nedoplatkov k 30.6.2018
Presun medzi fondami obce
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní boli šiesti členovia komisie, komisia bola uznášania
schopná.
K bodu 2. – Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2018
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 30.06.2018 v príjmovej a výdavkovej časti.
Členovia finančnej komisie konštatovali, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným
rozpočtom. Prekročené výdavky sú na položkách nemocenské dávky, ktoré budú upravené
rozpočtovým opatrením.
K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 13,14/2018
a) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 13/2018:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostom obce dňa 31.7.2018 a je v súlade s uznesením OZ č.
413/29/2018, na základe ktorého je starosta obce splnomocnený vykonávať presun
rozpočtovaných prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej
klasifikácie do výšky 1 000,00 Eur v rámci jedného programu a upravovať rozpočet v prípade
účelovo určených finančných prostriedkov. Rozpočtové opatrenie sa predkladá obecnému
zastupiteľstvu na vedomie.
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004
Z.z. a to:
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1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 11 385,00 Eur na základe
Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2018 z Okresného úradu Košice, odbor školstva
zo dňa 10.7.2018, 19.7.2018 a 26.7.2018. Rozpis prostriedkov bol uskutočnený v zmysle
zákona o normatívnych prostriedkov poskytnutých zo ŠR cez zriaďovateľa v zmysle § 4 odst.
11 zákona č. 597/2003 o financovaní zákl. škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov (príspevok na učebnice, asistentov učiteľa a odchodné).
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
12 101,00 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
-

0950 600 – centrum voľného času ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu
4 090,32 Eur (program 9.4)
0950 600 – školský klub detí ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 8 010,68
Eur

3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia z Úradu práce pre ZŠ Komenského
v sume 3 576,29 Eur a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ
Komenského v sume 194,68 Eur a položke rozpočtu 0950 – transfer na ŠKD ZŠ Komenského
v sume 3 381,61 Eur. Jedná sa o účelovo určené prostriedky z národného projektu „Praxou
k zamestnaniu“ na základe dohody č. 018/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov
na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa (program 9.2).
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia pre ZŠ Komenského projekt „Škola
otvorená všetkým“ a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ
Komenského v sume 4 053,85 Eur. Jedná sa o účelovo určené prostriedky z národného
projektu „Škola otvorená všetkým“ na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri
implementácii projektových aktivít zo dňa 18.2.2017 (program 9.2) poskytnuté do 31.7.2018.
5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 01 – príjmy Základnej umeleckej školy
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0950 630 – tovary a služby ZUŠ v sume 4 722,18
Eur (program 9.6). Ide o príjmy k 31.7.2018, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia
obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2018.
6. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia z Úradu práce v sume 2 806,95 Eur
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0620 610, 620 – mzdy a odvody technická
prevádzka na základe Dohody č. 18/44/50j/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti zo dňa 31.5.2018.
7. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – transfer na spoločný školský úrad a zvýšenie
výdavkov na položke rozpočtu 0980 600 – výdavky na spoločný školský úrad o sumu
1 182,00 Eur na základe Oznámenia o výške pridelených finančných prostriedkov na rok
2018 určené na valorizáciu platov v zmysle nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z
8. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 321 – kapitálové granty ZUŠ a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0950 717 – prístavba ZUŠ o sumu 375,05 Eur. V schválenom rozpočte na
rok 2018 je výška prijatého grantu 80 000,00 Eur, zostatok nevyčerpaného účelovo určeného
daru k 31.12.2017 bol vo výške 80 375,05 Eur.
9. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia z Fondu na podporu umenia
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0820 630 – nákup kníh do knižnice o sumu
1 200,00 Eur.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky podľa §14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. a to:
1. Presun z položky rozpočtu 09111 635 – údržba budov MŠ Komenského na položku rozpočtu
09111 633 – materiál na údržbu školského dvora MŠ Komenského v sume 100,00 Eur.
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2. Presun z položky rozpočtu 09111 633 – interiérové vybavenie MŠ Zelená na položku rozpočtu
09111 635 – údržba budov MŠ Zelená v sume 200,00 Eur na výmenu PVC podlahy v jedálni
MŠ Zelená.
b) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 14/2018:
1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky podľa §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. a to:
Body a) – e) sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na
nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 31.7.2018 v týchto rozpočtových
kapitolách:
a) 0111 611 – mzdy verejná správa na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské dávky v
sume 331,01 Eur.
b) 0310 611 – mzdy obecná polícia na položku rozpočtu 0310 642015 – na nemocenské dávky
v sume 76,74 Eur.
c) 09111 611 – mzdy MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské dávky
v sume 274,63 Eur.
d) 09111 611 – mzdy MŠ Komenského na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské
dávky v sume 4,00 Eur.
e) 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 – na nemocenské
dávky v sume 152,45 Eur.
f) Presun z položky rozpočtu 09111 611 – mzdy MŠ Komenského na položku rozpočtu 09111
637027 – dohody mimo pracovného pomeru v sume 90,29 Eur.
g) Presun v rámci kapitálových výdavkov z položky 1070 717 – výstavba komunitného centra
v sume 5 280,00 Eur na položku 1070 716 – dopracovanie a prepracovanie projektovej
dokumentácie na komunitné centrum.
h) Presun z originálnych kompetencií ZŠ Komenského z položky rozpočtu 0950 – centrum
voľného času na položku rozpočtu 0912 717 – rekonštrukcia dielní ZŠ Komenského v sume
18 588,00 Eur. ZŠ na ul. Komenského v roku 2017 podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu
práce“, ktorý nebol schválený. V rámci projektu sa mali zrekonštruovať a vybaviť učebne
polytechnickej výchovy. Budova je zastaraná a nenachádza sa v nej sociálne zariadenie. Preto
na zabezpečenie plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné zrealizovať
vodovodnú a kanalizačnú prípojku.
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. a to:
a) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 292 – poistné plnenie o sumu 2 850,00 Eur a zvýšenie
výdavkov na položkách rozpočtu:
- 0111 634 – oprava Octavie po škodovej udalosti o sumu 1 200,00 Eur
- 0620 634 – oprava Avie a príprava na STK o sumu 1 650,00 Eur
b) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia „Škola otvorená všetkým“ a zvýšenie
výdavkov na položku rozpočtu 0111 642 – členské príspevky (Miloj Spiš) v sume 1 200,00
Eur. Navýšenie je z refundovaných prostriedkov za rok 2017 poskytnutých ZŠ Komenského
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na preklenutie časového nesúladu v sume 4 025,55 Eur. Z tejto sumy sme použili 1 326,00 Eur
na nákup kamery na ul. Komenského.
c) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 321 – prísp. na infraštruktúru a navýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh o sumu 48 600,00 Eur na
zrealizovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie.
3. Povolené prekročenie finančných operácií podľa §14 ods. 2 písm. d) a povolené
prekročenie výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. a to:
a) zvýšenie finančných príjmových operácií na položke rozpočtu 454 – použitie prostriedkov
rezervného fondu a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0660 717 – rekonštrukcia
riadiaceho systému kotolne o sumu 12 770,00 Eur.
K bodu 4. – Správa o vymáhaní nedoplatkov k 30.6.2018
Na základe uznesenia OZ č. 246/19/2016 bola finančnej komisii predložená správa o stave
pohľadávok a správu o vymáhaní nedoplatkov. K 30.06.2018 evidujeme:
- 345 zápisníc o ústnom a písomnom pojednávaní na miestnom poplatku za komunálny
odpad
- 50 zápisníc o ústnom a písomnom pojednávaní o splátkach na dani za nehnuteľnosť
- 7 rozhodnutí o záložných právach na nehnuteľnosti
- 50 exekúcii na pohľadávky dane z nehnuteľnosti a likvidáciu odpadu sú podľa
prepočtu príjmu a ponechania životného minima postupne realizované zrážkou
z dôchodku, alebo zo mzdy zamestnanca zamestnávateľom mesačne na náš exekučný
účet alebo v hotovosti do pokladne podľa uzavretej dohody
Obec Smižany zverejnila aktuálny zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 na svojej
webovej stránke. Na základe tohto zoznamu bola zaslaná Sociálnej poisťovni Spišská Nová Ves
žiadosť o súčinnosť pri vykonaní exekúcie (lustráciu neplatičov, preverenie ich zamestnávateľov).
Z neplatičov uvedených v zozname je evidovaných 160 prípadov, ktorí majú príjem z pracovného
pomeru, dohody o vykonaní práce, alebo z dôchodku. Následne na základe tejto informácie bude
realizovaná exekučná výzva so zrážkou zo mzdy, alebo iného príjmu. Podľa týchto podkladov
budú v 2. polroku realizované exekúcie na príjmy neplatičov. Spracovali sa tiež exekučné príkazy
na účet právnických osôb, ktoré sa realizujú v priebehu 2. polroka 2018. Naďalej využívame
inštitút záložného práva na nedoplatky a to z dôvodu, že narastá počet tiarch na listoch vlastníctva
(jedná sa o stavebné pozemky v rómskej osade), kde majú ťarchy bankové inštitúcie
a spoločnosti exekútorov, ktorí majú na tieto parcely po uplynutí 10 rokov právo predaja aj bez
súhlasu obce Smižany, ktorá má vyznačené predkupné právo.
V roku 2018 sme začali vyrubovať dane a poplatky v programe DCOM (Dátové centrum
obcí a miest). Nakoľko systém DCOM sa vyvíja, nie je možné zasielanie hromadných výziev za
všetky nedoplatky. Požiadali sme o zapracovanie tejto služby. Po realizácii tejto požiadavky budú
vyexpedované výzvy na zaplatenie daní z nehnuteľnosti a na nedoplatky za likvidáciu tuhého
domového odpadu za všetky roky.
Vymožené nedoplatky za predchádzajúce obdobie sú v 1. polroku 2018 v celkovej hodnote
11 008,47 Eur, t. j. pokles nedoplatkov o 4,54% z celkovej hodnoty nedoplatkov 242 351,88
Eur.
Finančná komisia odporúča venovať stálu pozornosť stavu pohľadávok a vymáhaniu všetkými
spôsobmi exekúcie.
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K bodu 5. – Presun medzi fondami obce
Uznesením č. 417/30/2018 bol schválený záverečný účet za rok 2017, v rámci ktorého bol
vyčíslený prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií vo výške 414 342,59 Eur. Táto suma
bola použitá:
- 41 434,26 Eur na tvorbu rezervného fondu,
- 372 908,33 Eur na tvorbu investičného fondu.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na tvorbu
rezervného fondu použije prebytok bežného a kapitálového rozpočtu upravený o nevyčerpané
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
V záverečnom účte sme nesprávne určili sumu na tvorbu rezervného fondu 41 434,26 Eur (10%
zo sumy 414 342,59 Eur – z celkového hospodárenia obce), správna tvorba rezervného fondu je
10% zo sumy 652 619,63 Eur (upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bez
finančných operácií).
Prebytok rozpočtu 414 342,59 Eur mal byť použitý:
- 65 261,96 Eur na tvorbu rezervného fondu,
- 349 080,63 Eur na tvorbu investičného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme presun prostriedkov z investičného fondu vo
výške 23 827,70 Eur do rezervného fondu.

Hospodárenie obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Rozdiel finančných operácií
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR
721 410,56
42 974,14
-111 765,07
652 619,63
-238 277,04
414 342,59

K bodu 6. – Diskusia
1. Folklórna skupina Smižančanka požiadala o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu
CD nosiča s nahrávkami v spolupráci s Ľudovou hudbou Dominika Maniaka. CD nosič by
mal obsahovať nahrávky autentickej folklórnej hudby vhodnej nielen na domáce počúvanie
ale i ako adekvátny hudobný poklad podporujúci činnosť amatérskych folklórnych tanečných
telies. Z etnologického hľadiska má CD mimoriadny význam nakoľko pri výbere piesní sa
bude klásť osobitný dôraz na zachovanie tradícií a hodnôt, v záujme zachovania kultúrneho
dedičstva pre budúce generácie. Prínos realizácie projektu spočíva aj v reprezentovaní
tradičnej ľudovej kultúry Spiša a rovnako obce Smižany mimo regiónu. Predpokladané
náklady na realizáciu CD nosiča sú vo výške 5 000,00 Eur. Finančná komisia odporúča
uvedený príspevok zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2019, nakoľko nie je predpoklad
realizácie projektu v tomto roku. V prípade, že bude nahrávanie už v tomto roku, odporúča sa,
aby zmluva o nahrávke bola schválená obecným úradom.
2. Riaditeľka Obecného kultúrneho centra požiadala o finančný príspevok na kultúrno –
spoločenské podujatie „Smižiansky kermeš“. Zámerom je, aby sa z tohto podujatia stala
tradícia podobná folklórnym slávnostiam, ktoré už roky robia dobré meno obci. Prioritou je
osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu občanov, preto je program „Smižiansky kermeš“
všestranne koncipovaný a finančne náročný. OKC žiada o finančnú podporu z dôvodu, aby
mohli stanoviť nižšie vstupné, ktoré tak nezaťaží finančný rozpočet rodín, aby sa ho mohlo
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zúčastniť čo najviac občanov obce. Finančná komisia odporúča minimalizovať počet
pozvaných hostí bez poplatku. Finančná komisia odporúča pre tento rok a požadovanú akciu
schváliť mimoriadnu dotáciu vo výške 5 000,00 €, ale súčasne odporúča zaviazať p.
riaditeľku, aby podľa zisku z aktuálnej akcie plánovala všetky akcie v roku v rámci
schváleného rozpočtu. Návrh na mimoriadnu dotáciu spracovať v rozpočtovom opatrení č.
15/2018.
3. Pani V.Š. požiadala o poskytnutie úľavy, resp. odpustenie nájomného z dôvodu, že od
1.2.2018 je byt neobývateľný z dôvodu priesaku vody, pričom navlhli aj múry do výšky 1 m.
Žiadosťou sa zaoberala sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 10.7.2018, ktorá
odporučila žiadosti vyhovieť. Finančná komisia odporúča, aby pracovníčky TSP pravidelne
minimálne 2x týždenne kontrolovali, či nájomníčka uvedený byt dostatočne vetrá. Finančná
komisia sa k návrhu vyjadrí po konečnom písomnom stanovisku stavebnej komisie, resp.
stavebného oddelenia o príčinách vzniku vlhkosti.
4. K žiadosti p. Ingrid Kokyovej o príspevok na zakrytie strechy ponechávame na rozhodnutie
obecného zastupiteľstva.
Na záver predsedníčka finančnej komisie poďakovala členom za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 14.08.2018 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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