Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 07.11.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda 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: -- Mgr. Miroslav Tkáč - člen obecného zastupiteľstva a člen finančnej komisie
Ďalší prítomní: -- Ing. Mária Dudžáková, prednostka OCÚ
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 30.9.2018
Rozpočtové opatrenie č. 18,19,20/2018
Zmluva o prevode správy
Vyradenie majetku
Finančná zábezpeka na nájomné byty nižšieho štandardu
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní boli piati členovia komisie, komisia bola uznášania
schopná.
K bodu 2. – Plnenie rozpočtu k 30.9.2018
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 30.09.2018 v príjmovej a výdavkovej časti.
Členovia finančnej komisie konštatovali, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným
rozpočtom. Prekročené výdavky sú v jednej položke nemocenské dávky a za únik vody vo
fontáne, ktoré boli upravené rozpočtovým opatrením č. 17/2018 . Prekročenie v položke údržba
kanalizácie a kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtového opatrenia č. 19 a 20.
K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 18,19,20/2018
A. Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 18/2018:
1) Viazanie príjmov a viazanie výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z.z. a to:
a) Obec Smižany má v rozpočte na rok 2018 zahrnutú žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na stavebné úpravy a zateplenie MŠ Ružovej. Žiadosť bola zamietnutá, preto znižujeme
kapitálové príjmy vo výške 220 970,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 252 550,00 Eur.
Prebytok vo výške 31 580,00 Eur navrhujeme použiť na navýšenie výdavkov na technickú
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vybavenosť na Panskom kruhu na zrealizovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie. Celkový
rozpočet na realizáciu kanalizácie je vo výške 95 000,00 Eur. V roku 2018 máme schválený
rozpočet 49 821,00 Eur, ďalej navýšime o 8 600,00 Eur (uhradené príspevky v roku 2018)
a sumu 4 999,00 Eur navrhujeme z uhradenej zmluvnej pokuty.
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 321 – prísp. na infraštruktúru a navýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh o sumu 8 600,00 Eur na
zrealizovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie na Panskom kruhu (uhradené príspevky na
technickú vybavenosť v roku 2018).
b) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 222 – zmluvné pokuty o sumu 22 613,00 Eur
a navýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh o sumu 4 999,00 Eur dažďovú kanalizáciu na
Panskom kruhu
09121 700 – projektová dokumentácia a realizácia plynovej prípojky na ZUŠ o sumu
17 614,00 Eur.
B. Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 19/2018:
1.
-

Zvýšenie príjmov na základe skutočného plnenia k 31.10.2018 na položkách rozpočtu:
221 – správne poplatky o sumu 800,00 Eur (za verejné priestranstvo, rybársky lístok)
223001 – príjem z predaja kníh o sumu 2 450,00 Eur (Pajdušákova kronika)
223001 – príjem z opatrovateľskej služby a dovoz obedov o sumu 4 600,00 Eur
223002 – poplatok za detské jasle o sumu 2 200,00 Eur
242 – úroky z vkladov o sumu 1 300,00 Eur
229005 – za znečisťovanie ovzdušia o sumu 26,71 Eur
292006 – náhrady z poistného plnenia o sumu 1 427,74 Eur
292012 – z dobropisov o sumu 1 039,16 Eur (z vyúčtovania dodávky tepla)
292017 – vratky o sumu 28,77 Eur (preplatok poistky)
312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy o sumu 1,72 Eur (cestná doprava)
312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy o sumu 3,00 Eur (životné prostredie)
312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy o sumu 1 608,14 Eur (stavebný úrad)
312001 – dotácia z Úradu práce o sumu 2 500,00 Eur (chrán. prac. obecná polícia)
312001 – dotácia z Úradu práce o sumu 120,00 Eur (osob. príjemca)
312001 – dotácia MŠ na predškolákov o sumu 3 129,00 Eur
312001 – transfer – terénna sociálna práca o sumu 720,00 Eur
312001 – transfer – komunitné centrum o sumu 1 087,00 Eur
312001 – transfer – rodinné prídavky o sumu 2 000,00 Eur
312001 – dotácia „Škola otvorená všetkým“ o sumu 1 499,55 Eur

Navýšenie príjmov v bode 1 celkom: 26 540,79 Eur
2. Zníženie príjmov na základe skutočného plnenia k 31.10.2018 na položkách rozpočtu:
- 223001 – príjmy z cestovného ruchu o sumu 7 000,00 Eur
- 312001 – transfer na prenesený výkon št. správy o sumu 1 139,98 Eur (register adries)
Zníženie príjmov v bode 2 celkom: 8 139,98 Eur.
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3.
-

Zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
09111 630 – tovary a služby MŠ o sumu 3 129,00 Eur
0740 600 – detské jasle o sumu 2 200,00 Eur
0950 600 17 – terénna sociálna práca o sumu 720,00 Eur
0950 600 18 – komunitné centrum o sumu 1 087,00 Eur
0451 717 – rekonštrukcia chodníkov o sumu 263,32 Eur
0310 600 – výdavky na obecnú políciu o sumu 2 000,00 Eur
0111 631 – cestovné o sumu 150,00 Eur
0520 633 – nákup kanalizačných poklopov (Panský kruh) o sumu 423,75 Eur
1040 633 – rodinné prídavky o sumu 2 000,00 Eur
0111 634 – servis a údržba áut o sumu 1 427,74 Eur
0912 600 – dotácia na ZŠ - ŠOV o sumu 5 000,00 Eur (prostriedky budú refundované
v januári 2019)

Zvýšenie výdavkov v bode 3 celkom: 18 400,81 Eur.
C. Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 20/2018 a to:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky:
a) Presun z položky rozpočtu 09111 600 – mzdy a odvody MŠ Zelená na položku rozpočtu 0740
600 – mzdy a odvody detské jasle v sume 3 000,00 Eur. Úprava z dôvodu presunu
pracovníčky z MŠ do detských jaslí na 6 mesiacov.
b) Presun z položky rozpočtu 09601 600 – mzdy a odvody ŠJ Zelená na položku rozpočtu 09601
600 – mzdy a odvody ŠJ Ružová v sume 3 000,00 Eur. V ŠJ na ul. Ružovej sme prijali 1
pracovnú silu, z dôvodu otvorenia jednej triedy. V ŠJ na ul. Zel. po odchode pracovníčky do
dôchodku nedošlo k navýšeniu pracovníkov z dôvodu zrušenia jednej triedy.
c) Presun z položky rozpočtu 0170 821 – splátky bankových úverov na položku rozpočtu 0510
637 - odstraňovanie komunálneho odpadu v sume 15 000,00 Eur. Rozpočet na odstraňovanie
komunálneho odpadu máme schválený vo výške 185 000,00, ktorý ale nepokryje náklady na
vývoz odpadu. Preto navrhujeme presun z položky splátky úverov nakoľko sme do dnešného
dňa úver nečerpali.
d) Presun z položky rozpočtu 0520 637 – kanalizácia všeobecné služby na položku rozpočtu
0520 635 – údržba kanalizácie v sume 1 500,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu nakladanie
s odpadovými vodami.
e) Presun z položky rozpočtu 0820 635 – opravy miestneho rozhlasu na položku rozpočtu 0820
633 – telekomunikačná technika - rozhlas v sume 1 000,00 Eur. Doplnenie 2 ks rozhlasu na
Panskom kruhu a ul. Hollého.
f) Presun z položky rozpočtu 0810 637 – konkurzy a súťaže na položku rozpočtu 0810 633 –
materiál v sume 1 120,00 Eur na výmenu strešnej plachty na tribúnu.
g) Presun z položky rozpočtu 09111 611 – mzdy MŠ Komenského na položku rozpočtu 09111
637 – dohody mimo prac. pomeru MŠ Komenského v sume 490,00 Eur.
h) Presun v rámci rozpočtu MŠ Ružovej z položky 09111 635 – údržba budov MŠ Ružová na
položku rozpočtu 09111 633, 637 – materiál a služby MŠ Ružová v sume 1 300,00 Eur.
i) Presun v rámci rozpočtu MŠ Ružovej z položky 09111 611 – mzdy MŠ Ružová na položku
rozpočtu 09111 637 – stravovanie MŠ Ružová v sume 1 350,00 Eur.
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j) Riaditeľka ZŠ na ul. Komenského požiadala o zmenu rozpočtu v rámci originálnych
kompetencií – presun zo školského klubu na centrum voľného času v sume 4 000,00 Eur.
k) Presun v rámci rozpočtu obecnej polície z položky 0310 635 – údržba na položku rozpočtu
0310 637 – všeobecné služby v sume 1 000,00 Eur na odchyt zvierat.
Body l) – p) sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na
nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 31.10.2018 v týchto rozpočtových
kapitolách:
l) 0111 611 – mzdy verejná správa na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské dávky v
sume 239,22 Eur.
m) 0820 611 – mzdy knižnica na položku rozpočtu 0820 642015 – na nemocenské dávky v sume
85,59 Eur.
n) 09601 611 – mzdy ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601 642015 – na nemocenské dávky v
sume 24,26 Eur.
o) 1020 611 15 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 – na
nemocenské dávky v sume 234,92 Eur.
p) 0950 611 – mzdy miestne obč. hliadky na položku rozpočtu 0950 642015 – na nemocenské
dávky v sume 72,80 Eur.
Finančná komisia odporúča schváliť návrh rozpočtových opatrení č. 18, 19 a 20.
K bodu 4. – Zmluva o prevode správy
Finančnej komisii bola predložená Zmluva o prevode správy ZŠ Komenského. V schválenom
rozpočte na rok 2018 bolo v rámci kapitálových výdavkov naplánované a aj zrealizovaná sociálne
zariadenie, vodovodná a kanalizačná prípojka k objektu školských dielní vo výške 18 588,00 Eur.
Prevod správy podľa tejto zmluvy sa prevádza na preberajúceho dňom dodania t. j. 7.11.2018.
K bodu 5. – Vyradenie majetku:
1. Na základe príkazu starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku zo dňa 28.9.2018 bola
vykonaná fyzická inventarizácia majetku k 31.10.2018. Inventarizačná komisia posúdila
a spracovala návrh na vyradenie majetku, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu
opotrebovania, poškodenia, nefunkčnosti, technického zastarania. Jedná sa o:
a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (software a zariadenia) vedený v účtovnej triede 0,
v obstarávacej cene 1 324,66 Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur.
b) drobný hmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene
20 974,55 Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur
c) majetok v operatívnej evidencii v sume 9 715,51 Eur
2. Základná škola na ul. Komenského 3, Smižany vykonala v roku 2018 fyzickú inventarizáciu
majetku, na základe ktorej navrhla vyradenie neupotrebiteľného majetku:
Inventarizačná komisia zistila, že majetok je prebytočný, neupotrebiteľný a poškodený.
Prevádzkovou činnosťou došlo k jeho opotrebovaniu a pre jeho zastaranosť a nehospodárnosť
nemôže slúžiť svojmu účelu. Jedná sa o:
a) Drobný hmotný majetok (nad 16,60 €)............................................. 5 710,01 Eur
b) DHM - učebné pomôcky (nad 16,60 €) .......................................... 6 294,85 Eur
c) Drobný nehmotný majetok (do 16,60 €) .................................... ......... 458,11 Eur
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d) DHM - učebné pomôcky (do 16,60 €) .............................................. 1 501,43 Eur
Spolu:

13 964,40 Eur

3. Základná umelecká škola na ul. Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany vykonala v roku 2018
fyzickú inventarizáciu majetku, na základe ktorej navrhla vyradenie neupotrebiteľného
majetku. Likvidačná komisia po obhliadke a posúdení stavu skonštatovala, že sa jedná
o majetok, ktorý je z hľadiska užívania morálne a fyzicky opotrebovaný. Jedná sa o:
a) drobný hmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii v obstarávacej cene
867,76 Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur
K bodu 6. – Finančná zábezpeka na nájomné byty nižšieho štandardu
Dňa 30.7.2018 prebehla v Obci Smižany kontrola zameraná na dodržiavanie zmluvných
podmienok poskytnutej dotácie na obstarávanie nájomných bytov nižšieho štandardu – 2. etapa.
Vykonanou kontrolou bol zistený nedostatok v prekročení výšky finančnej zábezpeky. Podľa
zákona 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní § 12 ods. 7 výška finančnej
zábezpeky nesmie prekročiť výšku maximálne šesťmesačného nájomného. Finančná zábezpeka je
uznesením určená v nájomných bytoch nižšieho štandardu v sume 333,00 Eur, ktorú nájomníci
musia zložiť pred podpisom nájomnej zmluvy. Nájomné v uvedených nájomných bytoch sa
pohybuje od 49,32 Eur do 49,41 Eur, preto finančnú zábezpeku navrhujeme upraviť na sumu
295,00 Eur. Výška zábezpeky bola pred prideľovaním bytov určená podľa v tom čase platnom
výnose č. V-1/2004 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 23. decembra 2004 s
možnosťou až 12 mesačných splátok nájomného.
K bodu 7. – Diskusia:
a) Oddelenie financií a správy daní spracovalo návrh programového rozpočtu na rok 2019
a nasledujúce roky 2020 – 2021 podľa platných zákonov. Návrh je vyvesený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce v stanovenom termíne 15 dní pred prejednaním v obecnom
zastupiteľstve. Finančná komisia navrhuje zaoberať sa týmto návrhom po komunálnych
voľbách v nových komisiách OZ.
Na záver predsedníčka finančnej komisie poďakovala členom za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 7.11.2018 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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