Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 27.5.2019
Prítomní:
Ing. Iveta Dobšinská – predseda finančnej komisie a poslankyňa OZ, Mgr. Ľudmila Trošanová –
poslankyňa OZ a členka komisie, Ing. Šarlota Mišíková – členka komisie, Ing. Ján Glodžák – člen
komisie, Ing. Vladimír Andrassy, PhD. – člen komisie, Ing. Jana Pacanovská – členka komisie, Mgr.
Anna Gerčáková – členka komisie, Ing. RNDr. Mária Drozdová – členka komisie
Neprítomní:
Ing. Štefan Zekucia – ospravedlnený, Ing. Jaroslav Iľaš – ospravedlnený
Ďalší prítomní:
Miroslav Grečko – prednosta OÚ
Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019
Rozpočtové opatrenie č 5/2019
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Iveta Dobšinská privítala prítomných členov komisie a
oboznámila ich s programom zasadnutia. Prítomní sú ôsmi členovia komisie, komisia je uznášania
schopná.
K bodu 2. – Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Členom komisie bol predložený návrh záverečného účtu za rok 2018, ktorého prílohou je čerpanie
rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018.
Komisii bola predložená správa audítora, ktorá potvrdzuje, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2018 a výsledky hospodárenia sú v súlade
so zákonom o účtovníctve.
Členovia komisie boli oboznámení so stavom daňových nedoplatkov k 31.12.2018 a ich vymáhaní
v súlade s prijatým uznesením OZ č. 246/19/2016.
Člen komisie Ing. Vladimír Andrassy, PhD. sa informoval akým spôsobom a ako často sa vymáhajú
pohľadávky voči neplatičom.
Priebežne sú neplatiči vyzývaní k úhrade nedoplatkov. 91% neplatičov nie je evidovaných
v Sociálnej poisťovni – sú nezamestnaní. V prípade možnosti uplatnenia záložného práva,
možnosti zrážky z účtu dlžníka alebo zrážky dlhu zo mzdy a iných príjmov sa uplatní exekučné
vymáhanie, alebo zápis ťarchy na list vlastníctva dlžníka.
Úspešnosť vymáhania u fyzických osôb v týchto prípadoch je nízka z dôvodu prepočtu životného
minima.
FK odporúča naďalej venovať stálu pozornosť stavu pohľadávok a vymáhaniu všetkými spôsobmi
exekúcie a spolupráce medzi oddeleniami na OÚ.
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Finančná komisia sa podrobne zaoberala plnením a čerpaním rozpočtu k 31.12.2018. Plnenie v
príjmovej časti rozpočtu celkom bolo v sume 6 727 095,79 Eur, čo predstavuje 86,90% plnenie.
Prekročenie bolo v položke - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu
130 951,25 Eur. Daňové príjmy (daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky) boli splnené na 90,46%,
nedaňové príjmy na 99,73%, kapitálové príjmy na 18,67% a príjmové finančné operácie na
74,88%. Nižšie plnenie kapitálových príjmov bolo z dôvodu nezrealizovaného predaja pozemkov
v lokalite Jamy. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu celkom bolo v sume 6 417 804,61 Eur, čo
predstavuje 82,91% čerpanie.

Vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku:
nevyčerpaný transfer ZŠ do 31.12.2018
nevyčerpaný transfer ZŠ do 31.12.2018 na dopravné
nevyčerpaný zostatok transferu na školský úrad
nevyčerpané prostriedky - školské jedálne
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv
nevyčerpané prostriedky z dotácie na obnovu vojnového hrobu
Vylúčenie spolu:
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU
Zostatok rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Zostatok finančných operácií po vysporiadaní schodku rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR
5 775 329,36
5 601 722,83
173 606,53
4 909 052,89
2 597 934,03
2 311 118,86
866 276,47
163 036,05
163 036,05
0,00
1 307 835,05
1 307 835,05
0,00
-1 144 799,00
-278 522,53

-24 188,46
-1 180,47
-1 613,36
-10 098,55
-4 914,93
-1 500,00
-43 495,77
-322 018,30
788 730,38
200 916,67
587 813,71
6 727 095,79
6 417 804,61
309 291,18
43 495,77
265 795,41
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Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 866 276,47 Eur a schodkový kapitálový
rozpočet vo výške -1 144 799,00 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného
rozpočtu, prostriedkami rezervného fondu a návratnými zdrojmi financovania, ktoré boli do
rozpočtu zapojené cez príjmové finančné operácie. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je
vo výške -278 522,53 Eur. Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sa nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku vo výške 43 495,77 Eur vylučujú. Po vylúčení účelových prostriedkov a zohľadnení
finančných operácií 587 813,71 Eur je výsledok rozpočtového hospodárenia zostatok finančných
operácií v sume 265 795,41 Eur.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia po oboznámení sa s výsledkami hospodárenia obce, plnenia rozpočtu,
hodnotiacou správou programového rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie
a schváliť predložený návrh záverečného účtu takto:
1. B e r i e n a v e d o m i e :
a) správu audítora za rok 2018
b) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2018,
c) stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2018.
2. S c h v a ľ u j e :
a) záverečný účet Obce Smižany za rok 2018 a celoročné hospodárenie b e z

výhrad

b) prevod zostatku finančných operácií v sume 124 117,41 Eur do rezervného fondu
c) prevod zostatku finančných operácií v sume 141 678,00 Eur do investičného fondu
d) zisk z podnikateľskej činnosti v sume 8 355,52 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu
3. P o t v r d z u j e:
a) financovanie schodku rozpočtu Obce Smižany za rok 2018 v sume 278 522,53 Eur zisteného
podľa ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z finančných operácií.
4. U k l a d á:
a) previesť stratu z hospodárenia príspevkovej organizácie vo výške 3 328,90 Eur na účet
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.
K bodu 3. – Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 31.03.2019 v príjmovej a výdavkovej časti.
Členovia finančnej komisie konštatovali, že čerpanie rozpočtu je v súlade s upraveným
rozpočtom.
K bodu 4. – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
5/2019:
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Rozpočtové opatrenie je schválené starostkou obce dňa 30.4.2019 a je v súlade s uznesením OZ č.
413/29/2018, na základe ktorého je starosta obce splnomocnený upravovať v priebehu roka
záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu obce Smižany:
a) v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z
prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov (príjmy),
b) v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku
1 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
c) vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi prvkami programového rozpočtu a
položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 1 000,00 Eur v rámci jedného podprogramu, s
výnimkou miezd a reprezentačných výdavkov.
d) zvýšiť bežné výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek v programe 9 Vzdelávanie pri
dosiahnutí vyšších príjmov škôl a školských zariadení.
Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 583/2004 Z.z. a to:
1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia zo štátneho rozpočtu na voľby
prezidenta SR v roku 2019 a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0160 600 – bežné
výdavky o sumu 6 053,91 Eur v súvislosti s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov
volieb (program 15.3).
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 0310 635005 – údržba špeciálnych prístrojov na položku rozpočtu
0310 634002 – servis služobného motorového vozidla obecnej polície (program 5.1) v sume
500,00 Eur. (oprava prevodovky, výmena spojky, filtrov, tlmičov, prevádzkových kvapalín,
sviečok)
2. Presun z položky rozpočtu 09111 633002 – výpočtová technika MŠ Komenského na položku
rozpočtu 09111 635002 a 633003 – údržba výpočtovej techniky a telekomunikačná technika
v sume 120,00 Eur na výmenu lampy v projektore k interaktívnej tabuli a nákup telefónneho
aparátu (program 9.1.3).
3. Presun z položky rozpočtu 0473 634004 – spolufinancovanie letného autobusu na položku
rozpočtu 0473 637004 – všeobecné služby v sume 800,00 Eur na nafotenie virtuálnej mapy
pre Google Maps (program 2.1.2).
4. Presun z položky rozpočtu 09111 637004 – všeobecné služby MŠ Zelená na položku rozpočtu
09111 637001 školenia MŠ Zelená v sume 150,00 Eur na realizáciu adaptačného vzdelávania
v rámci projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít (program 9.1.2).
Rozpočtové opatrenie sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na vedomie.
K bodu 5. – Diskusia
 Ing. Vitkovská predložila návrh ohľadom obstarania traktora s prívesom. Financovanie
navrhujeme riešiť úverom na tri splátky cez UniCredit Leasing. Celková suma po
verejnom obstarávaní bude 54 886,30 Eur s DPH. Uvedené financovanie si vyžaduje
rozpočtové opatrenie a to prevod z výdavkových finančných operácií na kapitálové
výdavky v sume 54 000,00 Eur. Navýšenie príjmových finančných operácií v sume
34 500,60 Eur – úver. Akontácia v roku 2019 bude vo výške 19 499,40 Eur.
 Riaditeľka ZUŠ požiadala o úpravu rozpočtu: použitie vlastných príjmov na obstaranie
vonkajších žalúzií v sume cca 6 600,00 Eur. Jedná sa o kapitálové výdavky.
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Finančná komisia súhlasí a navrhuje spracovať zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6/2019.
Finančná komisia sa dohodla na ďalšom zasadnutí dňa 19.8.2019.

K bodu 6. - Záver
Predsedníčka FK poďakovala za konštruktívnu spoluprácu všetkým zúčastneným.
Zapísala:
Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia

Ing. Iveta Dobšinská
predsedníčka finančnej komisie
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