Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 7.2.2019
Prítomní:
Ing. Iveta Dobšinská – predseda finančnej komisie a poslankyňa OZ, Mgr. Ľudmila Trošanová –
poslankyňa OZ a členka komisie, Ing. Štefan Zekucia – poslanec OZ a člen komisie, Ing. Šarlota
Mišíková – členka komisie, Ing. Ján Glodžák – člen komisie, Ing. Vladimír Andrassy, PhD. – člen
komisie, Ing. Jaroslav Iľaš – člen komisie, Ing. Jana Pacanovská – členka komisie, Mgr. Anna
Gerčáková – členka komisie, Ing. RNDr. Mária Drozdová – členka komisie
Ďalší prítomní:
Mgr. Miroslava Szitová, PhD. – starostka obce
Miroslav Grečko – prednosta OÚ
Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - pokračovanie v rokovaní
3. Dotácie z rozpočtu obce
4. Žiadosť o sponzorstvo
5. Výška príspevku na žiaka v CVČ mimo územia obce Smižany
6. Dodatok k VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Iveta Dobšinská privítala prítomných členov komisie a
oboznámila ich s programom zasadnutia. Prítomní sú všetci členovia komisie, komisia je
uznášania schopná.
K bodu 2. – Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
Predsedníčka komisie prečítala zo zápisníc všetkých komisií stanovisko k návrhu rozpočtu
a komisia skontrolovala či sú ich požiadavky zapracované v návrhu rozpočtu.
Doplnené boli tieto položky:
- 0620 714 – snehová radlica 2 880,00 Eur
- 0810 633006 - dokončenie workoutového ihriska 1 500,00 Eur
- 0820 630 – klub dôchodcov - 20. výročie 500,00 Eur
- 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba – navýšenie o 12 000,00 Eur
- 1020 620 – poistné opatr. služba – navýšenie o 3 500,00 Eur
Stavebné oddelenie požiadalo o navýšenie položky 0111 637005 – špeciálne služby na geodetické
práce o sumu 2 000,00 Eur – finančná komisia nesúhlasila s navýšením, žiada konkretizovať
požiadavku.
V návrhu rozpočtu nebol zahrnutý príspevok na rekreáciu, preto v jednotlivých strediskách bola
znížená položka mzdy a doplnená položka príspevok na rekreáciu:
1

-

0111 610 – mzdy, platy verejnej správy – zníženie o sumu 4 950,00 €
0111 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 4 950,00 €
0310 611 – mzdy obecná polícia – zníženie o sumu 2 200,00 €
0310 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 2 200,00 €
0620 611 – mzdy rozvoj obce – zníženie o sumu 1 650,00 €
0620 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 1 650,00 €
0820 611 – mzdy knižnica – zníženie o sumu 495,00 €
0820 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 495,00 €
09111 610 – mzdy MŠ Ružová – zníženie o sumu 4 400,00 €
09111 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 4 400,00 €
09111 610 – mzdy MŠ Zelená – zníženie o sumu 1 925,00 €
09111 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 1 925,00 €
09111 610 – mzdy MŠ Komenského – zníženie o sumu 1 650,00 €
09111 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 1 650,00 €
09601 610 – mzdy ŠJ Ružová – zníženie o sumu 825,00 €
09601 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 825,00 €
09601 610 – mzdy ŠJ Zelená – zníženie o sumu 1 100,00 €
09601 637006 – príspevok na rekreáciu – doplnené o sumu 1 100,00 €

Položka 717001 0610 - TV Jamy – finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 1.2.2019 žiada
o posúdenie tejto položky stavebnú komisiu. Nakoľko sme nemali informácie o účele použitia
finančných prostriedkov (200 000,00 Eur r. 2019 a 200 000,00 Eur r. 2020) členovia komisie
navrhovali vyškrtnúť túto položku (2019-2020) z návrhu rozpočtu, prípadne zostaviť prebytkový
rozpočet (2019-2020) vo výške 200 000,00 Eur/rok. Po diskusii finančná komisia navrhla
ponechať príjmy (položka 223) z predaja pozemkov a kapitálové výdavky (položka 717001 0610)
na TV Jamy v návrhu rozpočtu tak, ako boli naplánované v návrhu rozpočtu v 10/2018
s podmienkou doplnenia textovej časti do programového rozpočtu, že „výdavky na TV Jamy budú
účelovo viazané na príjmy (200 000,00 Eur - 2019 ) z predaja pozemkov v tejto lokalite“.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh programového rozpočtu v príjmovej
a výdavkovej časti po úpravách v celkovej sume 8 512 501,76 Eur.
Návrh rozpočtu

Príjmy

Výdavky

Prebytok
Schodok

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

6 903 315,94
860 818,00

6 193 417,13
2 039 952,24

709 898,81
-1 179 134,24

Rozpočet spolu

7 764 133,94

8 233 369,37

-469 235,43

748 367,82

279 132,39

469 235,43

Finančné operácie
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K bodu 3. – Dotácie z rozpočtu obce
Finančnej komisii boli predložené žiadosti o dotácie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č

Názov žiadateľa

Návrh
rozpočtu
2019

Účel

Pridelené
v roku 2018

Požadované
na rok 2019

2 000 EUR

2 500 EUR

2 500 EUR

100 EUR

500 EUR

500,00 EUR

28 750 EUR

33 130 EUR

30 000 EUR

1.

Klub dôchodcov
Smižančan

Smižany

dopravy na výlety, divadlo, kino výstavy,
vstupné do múzeí, prednášky, Fašiangové
posedenie, výročná schôdza, guláš, Úcta k
starším, Katarínske posedenie, propagačný
materiál, kancelárske potreby,

2.

ZO SZ teles.
postihnutých

Smižany

sociálno-rehabilitačné akcie pre svojich
členov

3.

TJ Slovan Smižany

Smižany

na činnosť

100 EUR

250 EUR

100 EUR

4.

ZO - SZPB

Smižany

spolufinancovanie obecných osláv,
spomienkových slávností a podujatí s
kladením vencov, kytíc, účasť na
celoslovenských osláv členov ZO SZPB,
slávnostné zasadnutie s občanmi,
partizánska vatra.

5.

MO Živena

Smižany

tvorivé dielne - Scrapbooking, 21. ročník
"Šoltésovej Martin", návšteva divadelného
predstavenia

100 EUR

100 EUR

100 EUR

6.

ILCO klub

Smižany

prednášky o zdravotných a hygienických
pomôckach, stretnutia pacientov so
stomasestrami, poradenstvo lekára

100 EUR

100 EUR

100 EUR

7.

PROAUTISTIK n.o.

Spišská
na činnosť, klienti 4 občania Smižian
Nová Ves

100 EUR

neuvedené

100 EUR

8.

ZO chovateľov
poštových holubov

Smižany

100 EUR

neuvedené

100 EUR

na krytie nákladov na preteky

K bodu 4. – Žiadosť o sponzorstvo
O sponzorstvo požiadali:
 Martin Janovčík - člen športového oddielu Karate klub Iglow, člen slovenskej reprezentácie,
Majster Slovenska 2017. Najbližšie súťaže, ktorých sa Martin zúčastní: Grand Prix Croatia
Samobor v Chorvátsku, Majstrovská Európy Aalborg v Dánsku, Karate1 Svetová liga karate
Limassol na Cypruse. Keďže tieto súťaže sú finančne náročné, finančný dar by veľmi
pomohol pri účastí na týchto súťažiach. Suma v žiadosti nie je uvedená.
 Občianske združenie Pstruhy Slovenského raja – požiadali o príspevok na 1. ročník
Slovenského pohára v zimnom plávaní dňa 13.4.2019 vo výške 500,00 Eur. Občianske
združenie pôsobí v regióne Slovenského raja ako združenie propagujúce otužovanie, šport
a zdravý životný štýl v každom veku pod dohľadom inštruktorov otužovania. Celkový
rozpočet projektu je vo výške 1 000,00 Eur. Príspevok sa použije na realizáciu pretekov
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(medaile, diplomy, vecné predmety prezentujúce Slovenský raj a Spiš, pitný režim,
občerstvenie pretekárov, zabezpečenie vodnej záchrany a rozhodcov.
 Ing. Iveta Košíková požiadala o príspevok vo výške 300,00 Eur na náklady spojené s účasťou
na majstrovstvách v zdobení tort na najväčšom cukrárenskom veľtrhu „Expo Sweet
Warszawa“ v Poľsku, konaného v dňoch 17.-20.2.2019. Ing. Košíková v roku 2018 zvíťazila
na celoslovenskej súťaží v zdobení tort, so svojim modelom nevesty a torty získala tento rok
dve 1. miesta v súťaži „NAJ NEVESTA 2019“, taktiež je aj minuloročnou víťazkou tejto
súťaže.
Ing. Vitkovská uviedla, že na položke 0111 637003 – propagácia a reklama je návrhu rozpočtu
suma 500,00 Eur. Komisia navrhla navýšiť túto položku z položky 0111 642001 – transfery obč.
združeniam o sumu 400,00 Eur, nakoľko z tejto položky je návrh na poskytnutie dotácie
občianskych združeniam v sume 500,00 Eur.
Po posúdení jednotlivých žiadostí, komisia navrhuje každému žiadateľovi poskytnúť 200,00 Eur,
formou uzavretia zmluvy o reklame.
K bodu 5. –Výška príspevku na žiaka v CVČ mimo územia obce Smižany
Obec Smižany má so školami v iných obciach, pri ktorých sú CVČ zriadené, resp. priamo
s príslušným CVČ v iných obciach, uzavreté zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Smižany.
Výšku príspevku na 1 žiaka na CVČ mimo územia obce schvaľuje OZ v Smižanoch uznesením
zastupiteľstva. Na každého žiaka CVČ sa poskytuje príspevok len raz.
Výška príspevkov v uplynulých rokoch:
2014 - 62,45 €
2015 - 48,74 €
2016 - 50,55 €
2017 - 50,55 €
2018 – 70,00 €
návrh 2019 – 70,00 €
Obec prerokovala navrhnutú výšku príspevku s mestom Sp. Nová Ves (najviac detí z obce
Smižany v CVČ v SNV) a dohodla sa, že v navrhovanej výške 70,00 Eur /žiak bude poskytovať
príspevok aj mesto Spišská Nová Ves žiakom s trvalým pobytom v SNV centrám voľného času
v našich školách. V rámci rozpočtu obce sa schvaľuje aj transfer na iné CVČ v celkovom objeme
6 000 €. Komisia súhlasí s návrhom príspevku vo výške 70,00 Eur na žiaka.
K bodu 6. – Dodatok k VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
Komisia súhlasí s návrhom rozpočtu školských zariadení a na základe toho prepočítanými
koeficientami na žiakov a detí.
K bodu 7. – Diskusia
Finančná komisia odporúča aktualizovať Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Smižanoch a členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov (neposlancov).
K bodu 8. - Záver
Predsedníčka FK poďakovala za konštruktívnu spoluprácu všetkým zúčastneným.
Zapísala: Ing. Vitkovská
Ing. Iveta Dobšinská
predsedníčka finančnej komisie
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