Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 14.3.2019
Prítomní:
Ing. Iveta Dobšinská – predseda finančnej komisie a poslankyňa , Ing. Šarlota Mišíková – členka
komisie, Ing. Ján Glodžák – člen komisie, Ing. Jaroslav Iľaš – člen komisie, Ing. Jana Pacanovská –
členka komisie, Mgr. Anna Gerčáková – členka komisie, Ing. RNDr. Mária Drozdová – členka komisie
Neprítomní : Mgr. Ľudmila Trošanová – ospravedlnená, Ing. Štefan Zekucia – ospravedlnený, Ing.
Vladimír Andrassy, PhD. – ospravedlnený
Ďalší prítomní:
Miroslav Grečko – prednosta OÚ
Ing. Lucia Vitkovská – vedúca oddelenia finančnej správy a správy daní

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Dodatok k VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
3. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Iveta Dobšinská privítala prítomných členov komisie a
oboznámila ich s programom zasadnutia. Prítomní sú siedmi členovia komisie, komisia je
uznášania schopná.
K bodu 2. – Dodatok k VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 navrhla zapracovať návrh rozpočtu
pre školy a školské zariadenia do návrhu dodatku. Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2017 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení bol pripravený a zverejnený
na internetovej stránke obce dňa 13.2.2019. V takejto forme (ktorú spracováva oddelenie školstva
OcÚ) a výške finančných prostriedkov (ktoré sú schválené v rozpočte na rok 2019) komisia
odporúča predložiť obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie.

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kategória školy, školského
zariadenia

Žiak základnej umeleckej školy individuálna forma
Žiak základnej umeleckej školy skupinová forma
Dieťa materskej školy
Dieťa školského klubu detí
Dieťa/žiak centra voľného času
Potenciálny stravník - žiak
základnej školy

Priemerná výška finančných
prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce v EUR

Dotácia na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti
neštátneho zriaďovateľa v EUR

1 232,58

0,00

420,00
2 176,00
487,35
73,00

0,00
2 478,00
432,00
73,00

180,00

180,00
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K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 1, 2
a) Ing. Lucia Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2019:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostkou obce dňa 28.2.2019 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 a viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 583/2004 Z.z. a to:
1. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 312001 – transfer na školstvo a zníženie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 105 707,00 Eur na základe
Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2019 z Okresného úradu Košice, odbor školstva
zo dňa 5.2.2019. 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.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia zo štátneho rozpočtu a zvýšenie
výdavkov na položke rozpočtu 0840 600 – materiál a údržba objektov cintorín v sume 164,40
Eur na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – príspevok na pohreb z Úradu práce
a zvýšenie výdavkov na položke 1070 637005 – špeciálne služby (realizácia pohrebu) v sume
79,67 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 635006 – údržba budov MŠ Komenského na položku
rozpočtu 09111 635001 – údržba interiérového vybavenia v sume 815,00 Eur (program
9.1.3).
2. Presun z položky rozpočtu 09111 635006 – údržba budov v MŠ Komenského na položku
rozpočtu 09111 635002 a 633013 – údržba výpočtovej techniky a licencie v sume 70,00 Eur
na opravu počítača a antivírus na dva roky (program 9.1.3).
3. Presun z položky rozpočtu 1070 642014 – jednorazový sociálny príspevok na položku
rozpočtu 1070 637005 – špeciálne služby (realizácia pohrebu) v sume 244,00 Eur (program
13).
4. Presun z položky rozpočtu 0840 633001 – interiérové vybavenie cintorín 300,00 Eur a 0840
633006 – všeobecný materiál cintorín 329,00 Eur na položku rozpočtu 0840 600 – obnova
vojnových hrobov spolu v sume 629,00 Eur. Dotácia na obnovu vojnových hrobov je vo
výške 1 500,00 Eur, celkový rozpočtový náklad je 2 129,00 Eur (program 12.5)
b) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2019:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky:
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1. Presun z položky rozpočtu 0810 637027 – dohody mimo prac. času – športové služby na
položku rozpočtu 0111 637005 - špeciálne služby na geodetické práce v sume 1 000,00 Eur.
Jedná sa o navýšenie čerpania špeciálnych služieb na oddelenie pozemku pre odňatie z PPF –
cyklochodník, porealizačné zameranie trasy splaškovej a dažďovej kanalizácie na Panskom
kruhu, zameranie geografických osí nových ulíc Š. Hozu a D. Štraucha, polohopis a výškopis
pre novú MŠ v rómskej osade.
2. Presun z položky rozpočtu 0810 637027 – dohody mimo prac. času – športové služby na
položku rozpočtu 0473 637200 – odplata za vecné bremeno na cyklistický chodník v sume
1 000,00 Eur. Jedná sa o vecné bremeno na pozemku Železníc Slovenskej republiky. Na
uvedenom pozemku bude viesť cyklotrasa.
3. Presun z položky rozpočtu 09111 717001 – parkovacie miesta pri MŠ Ružová na položku
rozpočtu 0473 717001 – cyklistický chodník v sume 7 285,00 Eur. Jedná sa o navýšenie 5%nej spoluúčasti obce na základe aktualizovaných rozpočtov.
Body 4 - 7 sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 –
na nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 28.2.2019 v týchto rozpočtových
kapitolách:
4. 0111 611 – mzdy verejná správa na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské dávky v
sume 277,03 Eur.
5. 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské
dávky v sume 85,07 Eur.
6. 09111 611 – mzdy MŠ Ružová na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské dávky
v sume 209,93 Eur.
7. 09111 611 – mzdy MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské dávky
v sume 52,66 Eur
Finančná komisia rozpočtové opatrenie č. 2/2019 berie na vedomie a odporúča schváliť obecnému
zastupiteľstvu.
K bodu 4. – Diskusia
K bodu 5. – Záver
Predsedníčka FK poďakovala za konštruktívnu spoluprácu všetkým zúčastneným.
Zapísala: Ing. Lucia Vitkovská, vedúca oddelenia finančnej správy a správy daní

Ing. Iveta Dobšinská
predsedníčka finančnej komisie
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