ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ DŇA
13.06.2011
Mgr. Miroslava Szitová – predseda finančnej komisie, Mgr. Ľudmila Trošanová poslankyňa obecného zastupiteľstva, Anna Gerčáková - členka finančnej komisie, MVDr.
Kurucová Monika - členka finančnej komisie, Ing. Šarlota Mišíková - členka finančnej
komisie, Ing. Mária Poremba - ospravedlnená, Ing. Jana Pacanovská – členka finančnej
komisie, Ing. Jaroslav Iľaš – člen finančnej komisie
Ďalej prítomné: Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, Alžbeta Hricová – vedúca
finančného oddelenia (6.6.2011), Ing. Lucia Vitkovská – pracovníčka obecného úradu.

Program:
1. Záverečný účet obce za rok 2010, Audit k účtovne závierke.
2. Rozpočet pre „ZUŠ“.
3. Riešenie odmeny pri dovŕšení životného jubilea Mgr. Frankovičovej.
4. Návrhy rozpočtových opatrení č. 3, č. 4.
5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2011.

K bodu 1
Finančná komisia berie na vedomie Stanovisko auditorky k účtovne závierke.

1. Finančná komisia odporúča, aby sa obecný úrad pri uzatváraní poistnej zmluvy
detailnejšie oboznámil s poistným rizikom, ktoré je z daného poistného kryté.
Uzatvárať poistku takou formou, aby sme boli schopní vymôcť finančné prostriedky
z poisťovne. Pani Hricová komisiu informovala, že obec si dala urobiť audit poistení
maklérskej spoločnosti.. Členovia finančnej komisie si žiadajú tento audit preposlať.
2. Finančná komisia odporúča požiadať stanovisko dotknutého orgánu VÚC ako je to s
projektom „Regenerácia sídel“, či je žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
reálna. Uvedenú žiadosť členovia komisie žiadajú predložiť na najbližšom zasadnutí
finančnej komisie. Zodpovedný – prednosta OcÚ.
3. Finančná komisia žiada informáciu o tom, aký zámer je s pozemkami na „Jamách“
a tiež informáciu, ako prebieha druhá etapa vykupovania pozemkov.
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Komisia odporúča sústrediť sa na investorov, ktorí prispejú k zvýšeniu zamestnanosti
v našom regióne. Aké aktivity v tejto oblasti uskutočnil obecný úrad? Zodpovedný –
prednosta OcÚ
4. Vo výdavkovej časti rozpočtu na položku „Manažment“ boli schválené finančné
prostriedky obecným zastupiteľstvom položkovite, podľa jednotlivých stredísk.
Hlavná kontrolórka obce skontroluje čerpanie rozpočtu, tak ako bol schválený
k 31.5.2011 do 23.6.2011. Zodpovedný – kontrolórka, finančné oddelenie.
5. Finančná komisia žiada obecný úrad (Ing. Zimmermanovú) o predloženie informácií
ohľadom cyklistického chodníka. V minulom rozpočte bola navrhnutá položka na
štúdiu cyklistického chodníka.
Prosíme predložiť informácie k tejto investícii:
-

vyhodnotenie, cena, štúdie, zámer, trasa

-

aký je harmonogram prác ohľadom tohto zámeru?, v akom sú štádiu prípravy?

-

respektíve či sa s prípravou investíciu v roku 2011 ráta

-

uvedená suma sa týka iba obce Smižany, alebo je tam participácia ostatných obcí?

6. Položka v programovom rozpočte 2.1.3 „Informovanosť obyvateľov a turistov“ –prosíme vedúcu knižnice pani Adamcovú o špecifikáciu položiek.
7. Položka 2.1.4. – Smižiansky hlásnik – kontrolórka preverí sumu a počet strán
a prepočíta návrh rozpočtu so skutočným stavom.
Finančná komisia odporúča od mesiaca júl podpísať dodatok s firmou PRO GRUP
a tlačiť Smižiansky hlásnik v čierno-bielom prevedení a znížiť rozsah strán v mesiaci
júl a august na 14 strán vrátane zápisnice zo zasadnutia OZ. Do októbra 2011 urobiť
prieskum cien pre tlač Smižianského hlásnika.
8. Projekty obce – finančná komisia odporúča využiť možnosti Obchodného zákonníka –
verejný návrh na uzavretie zmluvy pri verejnom obstarávaní. Návrh zmluvy vychádza
z obecného úradu!
9. Finančná komisia žiada, aby sa vypovedacia hodnota programového rozpočtu za rok
2011 pre obyvateľov zvýšila.
Zapracovať aj počet zamestnancov na jednotlivých úsekoch a zariadeniach obce.
Položku „Energie“ rozpísať podľa druhu energií : elktr.. energia, voda, plyn...
10. Finančná komisia na podnet pani Hricovej odporúča upraviť Zásady o prenájme
nebytových priestorov, z dôvodu ich neaktuálnosti do konca augusta 2011.
Zodpovedné – finančné oddelenie. Jedná sa hlavne o prenájom v OKC.
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11. Hlavná kontrolórka overí či ukradnutá kosačka OcU značky Husqarna bola nahradená
inou zodpovedným pracovníkom.
12. Finančná komisia žiada aby v budúcom rozpočte bola položka „Administratíva“
rozčlenená na strediska (oddelenia ) aj s počtom zamestnancov.
13. Finančná komisia vzhľadom na vysoké pohľadávky

odporúča, aby obecný úrad

zabezpečil výpomoc z ÚPSVaR formou absolventskej praxe, najlepšie absolventa
právnickej fakulty, ktorý bude nápomocný pri vymáhaní pohľadávok.
14. Finančná komisia žiada obecný úrad skontrolovať sankcie u investičných dodávateľov
za záväzky k 31.12.2010 po lehote splatnosti. Faktúra za rekonštrukciu kaštieľa vo
výške 286 690,93 Eur bola splatná 4.5.2011. Sankcia je 0,5% za každý deň omeškania.
Urobiť dodatok k zmluve, aby nás firmy nesankcionovali.
15. Finančná komisia konštatuje, že obec je zadlžená na 46,96% z bežných príjmov, ktorá
predstavuje 1 759 274 eur (bankové úvery splatné do roku 2021), čo znamená, že obec
od budúceho roku musí zabezpečiť minimálnu ročnú splátku 175 927,40 € + úroky
potom to vyjde cca 18 000,00 eur na jeden mesiac.

Finančná komisia navrhuje schváliť:
a) záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie po následnom zapracovaní
pripomienok z pracovných stretnutí finančnej komisie b e z

výhrad

b) prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách samosprávy vo výške 287 650,86 EUR použiť na vyrovnanie
schodku z návratných zdrojov financovania v sume 280 274,36 EUR a zostatok v sume
7 376,50 EUR previesť do rezervného fondu obce.
c) zisk z podnikateľskej činnosti v sume 26 486,30 EUR previesť na účet nerozdeleného
zisku predchádzajúcich období
d) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu v sume 101 296,18 EUR previesť na
účet nerozdeleného zisku
e) prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2010
v sume 481,80 EUR previesť na Obecné kultúrne centrum a účelovo viazať na energie.

Finančná komisia upozorňuje na stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2010 v sume:
754 156,00 Eur a stav pohľadávok k 31.12.2010 v sume: 160 029,00 Eur.
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K bodu 2:
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Maniaková informovala finančnú komisiu o nedostatku
finančných prostriedkami narozpočtovanými na rok 2011. Zaokrúhlený koeficient na
žiaka je 564 eur za min. rok a v tomto roku 508 eur.
Pani Hricová informovala, že rozpočet bol navrhnutý na základe VZN o financovaní
skôl a školských zariadení.
Hlavná kontrolórka obce overila hospodárenie v ZUŠ s výsledkom:
Dodatkok č. 2 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
- spracoval obecný úrad (na verejnú diskusiu predložené 05.01.2011), obecné
zastupiteľstvo bez zmeny v tejto položke Dodatok schválilo – uznesenie 3/3/2011.
-

pre ZUŠ boli schválené tieto limity z obecného rozpočtu:

individuálna výchova – 629,98 €
skupinová výchova - 387,68 €
-

K 15.9.2011 počet žiakov ZUŠ

individuálna výchova – 239
skupinová výchova - 279
-

prepočet 239 x 629,98 € = 150 565,22 €

-

prepočet 279 x 387,68 € = 108 162,72 €
spolu

518

258 727,94 €

skutočnosť 540 žiakov, rozdiel 22 žiakov, ktorí navštevujú dva odborné útvary.
Nakoľko túto vec nepripúšťa legislatíva (EDU zber) t.j., aby jedno dieťa bolo evidované
v dvoch útvaroch v jednom zariadení (typu ZUŠ), teoreticky vznikol pri prepočte rozpočtu
rozdiel vo výške cca 11 200,00 € v neprospech ZUŠ.
Záver:
Rozpočet bol prepočítaný v zmysle VZN + vlastné príjmy (príspevky od rodičov)
258 727,94 €
+ 29 700,00 €
spolu:

288 430,00 €

Ak sú napočítané finančné prostriedky (258 727,94 €) nepostačujúce je potrebné,
aby obecný úrad deficit prepočítal a obecnému zastupiteľstvu predložil návrh na výšku
dotácie pre ZUŠ s odporúčaním, z akej položky rozpočtu sa základnej umeleckej škole
finančné prostriedky presunú.
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-

Finančná komisia odporúča prepočítať výšku prepočtu stanoveného VZN č. 86,
dodatok č. 2 - dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a porovnať
s ostatnými školskými zariadeniami.

Zodpovedný: oddelenie školstva. Termín: 08/2011
-

Finančná komisia odporúča od 1.9.2011 pri prijímaní žiakov postupovať
v rámci platnej legislatívy, t.z. že žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden
záujmový odbor, bude hradiť každý ďalší v plnej výške.

Prerátať, koľko peňazí chýba a fin. prostriedky musí nájsť oddelenie školstva
a riaditeľka.

K bodu 3:
Mgr. Ľubica Frankovičová bola podľa jej vyjadrenia pánom starostom odkázaná na
finančnú komisiu, aby požiadala upraviť rozpočet obce tak, aby jej mohla byť
vyplatená odmena pri jej životnom jubileu ako kolegom do tejto doby. Podotkla, že
má na obecnom úrade odpracovaných 20 rokov. Finančná komisia konštatuje, že
v položke rozpočtu, ktorá bola určená na odmeny pri životných jubileách neboli
krátené finančné prostriedky obecným zastupiteľstvom. Finančné prostriedky boli
schválené, tak ako boli v návrhu rozpočtu pre rok 2011 – položka 01116 610 – životné
jubileá. Návrh spracovalo finančné oddelenie s odôvodnením, že navrhovaná čiastka –
týkajúca sa odmien pri

životnom jubileu zamestnanca

je spracovaná v zmysle

kolektívnej zmluvy t.j. dvojnásobku platu zamestnanca.
K bodu 4:
V prílohe zápisnice sú návrhy rozpočtových opatrení č. 3 a č. 4.

Finančná komisia navrhuje aby sa finančné prostriedky v príjmovej časti vo výške
1 159,00 Eur za vstupné - klzisko viazali na výdavkovú časť šport položka 637027 –
dohody 1 000,00 Eur a položku 637002 energie za spotrebu el. energie vo výške
159,00 EUR z čoho sa zabezpečí príprava klziska pre zimnú sezónu 2011/2012
a následne v dohodách na rozvoji obce vznikne rezerva vo výške 1 159,00 Eur na
osobu poverenú kosením v obci.

K bodu 5:
-

Zdôvodniť prečerpanie v položke 01116 610 – stredisko 007
5

-

Vyhodnotenie úspešných uchádzačov projektu „Podpora sociálnej práce v Obci
Smižany“

-

V príjmovej časti rozpočtu v položke príjem z predaja pozemkov je nízke plnenie
na 1,6%

-

Upozorňujeme na nenaplnené finančné prostriedky rozpočtované príjmu – dotácia
na regenerácia sídiel a rekonštrukciu kaštieľa

Finančná komisia navrhuje každoročne prehodnotiť všetky dodávateľsky poskytované
služby, ktoré obec pravidelne financuje.
Zodpovedný: vedúci oddelení

Finančná komisia žiada predložiť čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 najneskôr do
31.7.2011.
Zodpovedná vedúca finančného oddelenia.

V Smižanoch dňa 13.06.2011

Mgr. Miroslava Szitová
predseda finančnej komisie
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Príloha č. 1
Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3/2011

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
návrh rozpočtového opatrenia:
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to:

1. Zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo
a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul.
(podprogram 9.2) o sumu 27 720,00 EUR na základe Oznámenia o úprave
nenormatívnych finančných prostriedkov pre rok 2011 z Krajského školského úradu
v Košiciach.
2. Zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001 – transfer z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny na chránené pracovisko o sumu 1 886,01 EUR a zvýšenie výdavkov na
podpoložkách 08205 - 611 – mzdy o sumu 1 397,56 EUR, 620 – odvody do ZP o sumu
139,76 EUR, – odvody do SP o sumu 348,69 EUR (podprogram 11.2) na základe žiadosti
obce o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.
3. Zvýšenie príjmov na podpoložke 312001 – dotácia zo ŠR na zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0840 635006 –
starostlivosť o vojnové hroby o sumu 91,10 EUR (podprogram 12.5).
4. Zvýšenie príjmov na podpoložke 292006 – z náhrad poistného plnenia o sumu 1 176,73
EUR, na základe Oznámenia o poistnom plnení (preplatenie z poisťovne Kooperatíva za
osobné vozidlo Kia cee´d) a zvýšenie výdavkov na položke 01116 637004 – Smižiansky
hlásnik (podprogram 2.1).
5. Zvýšenie príjmov na podpoložke 311 – grant na odstránenie následkov povodne
z poisťovne Uniqa a zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0620 635006 – údržba
budov, priest., objektov (resp. 0620 717001- výstavba novej) – rekonštrukcia poškodenej
zelenej lávky v lokalite Čingov o sumu 10 000,00 EUR (podprogram 3.3).
6. Zvýšenie príjmov na podpoložke 312001 – dotácia na financovanie bežných výdavkov na
výkon samosprávnych funkcií obce o sumu 1 394,00 EUR, na základe oznámenia
Ministerstva financií SR – refundácia výdavkov za príspevok pre DD Nálepkovo za rok
2010 a zvýšenie výdavkov na položke 0620 717001 – protipovodňové opatrenia
(podprogram 3.3)
7. Zvýšenie príjmov na podpoložke 291008 - vrátenie zrazených odvodov o sumu 300,24
EUR, na základe kontroly Sociálnej poisťovne a zvýšenie na položke 01116 637012 –
poplatky a odvody v sume 150,24 EUR (program 15) a suma 150,00 EUR zvýšenie na
položke 0620 633006 – všeobecný materiál – nákup bojlera pre reštauračné zariadenie na
Čingove (program 15).
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Príloha č. 2
Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2011

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
návrh rozpočtového opatrenia:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého
rozpisu:
1. Presun z položky 0560 717001- protipovodňové opatrenia (zníženie podprogramu 5.3)
na položku rozpočtu 0620 717001 – výstavba nových lávok (zvýšenie podprogramu
3.3) v sume 38 598,38 EUR. Presun medzi položkami rozpočtu.
2. Presun z položky rozpočtu 0620 635006 – oprava a údržba budov (zníženie programu
15) na položku rozpočtu 0620 717001 – výstavba nových lávok (zvýšenie
podprogramu 3.3) v sume 40 572,72 EUR. Presun z dotácie na odstránenie následkov
povodne z bežných na kapitálové výdavky na výstavbu nových lávok pre peších na
potoku Brusník, ktorú realizuje firma IGLO, s.r.o.
3. Presun z položky rozpočtu 0620 635006 – oprava a údržba budov (zníženie
podprogramu 15.1) na položku rozpočtu 0620 716 – projekt na výstavbu nových lávok
(zvýšenie podprogramu 3.3) v sume 6 559,66 EUR. Presun z dotácie na odstránenie
následkov povodne z bežných na kapitálové výdavky na projekt na výstavbu nových
lávok pre peších na potoku Brusník.
4. Presun z položky rozpočtu 0560 717001 - protipovodňové opatrenia (zníženie
podprogramu 5.3) na podpoložku rozpočtu 0620 717001 – dažďová kanalizácia
(zvýšenie podprogramu 3.3) v sume 12 168,15 EUR. Presun medzi položkami
protipovodňové opatrenia na zhotovenie dažďovej kanalizácie na ul. Iliašovskej. Jedná
sa o faktúry od firmy FAJA za zhotovenie (12 061,49 €), od Slovak telekom za
vytýčenie telekom. vedenia (49,80 €), od Vých. energetiky za vytýčenie podz. el.
vedení (59,86 €).
5. Presun z položky rozpočtu 0620 717002 - rekonštrukcia kaštieľa (zníženie
podprogramu 3.3) na podpoložku rozpočtu 0620 637002 – konkurzy a súťaže v sume
2 963,00 EUR – (zvýšenie podprogramu 15.1). Ide o oprávnené výdavky na
zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa prác, ktoré boli
plánované v celkovom rozpočte na rekonštrukciu kaštieľa v kapitálových výdavkoch,
ale patria medzi bežné výdavky.
6. Presun z položky rozpočtu 0620 717002 - rekonštrukcia kaštieľa na položku rozpočtu
0620 716 – projekty kaštieľ- doplatok realizačného projektu v sume 8 709,57 EUR –
(podprogram 3.3 – bez zmeny). Doplatenie faktúry z minulého roka za realizačný
projekt v celkovej výške 23 709,57 EUR, ktorý bol plánovaný v celkovom rozpočte na
rekonštrukciu kaštieľa na položke 717002.
7. Presun z položky rozpočtu 01116 637016 – povinný prídel do sociálneho fondu
(zníženie podprogramu 15.1) na položku rozpočtu 01116 637015 – poistné v sume
365,64 EUR (zvýšenie podprogramu 3.3). Potreba navýšenia položky poistné vznikla
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z dôvodu nedoplatku na poistení majetku z roku 2008 vo výške 170,61 a dopoistenie
kaštieľa od januára do apríla 2011 vo výške 190,03 EUR.
8. Presun z položky rozpočtu 09501 630 – transfer na školské stredisko záujmovej
činnosti na položku rozpočtu 0912 717002 – zhotovenie prístrešku v budove ZŠ
Zelená ul. v sume 5 000,00 EUR (podprogram 9.4 – bez zmeny). Presun v rámci
rozpočtu z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.
9. Presun z položky rozpočtu 08205 633006 – knižnica všeobecný materiál na položku
08205 633009 – knihy do knižnice v sume 200,00 EUR (podprogram 11.2 – bez
zmeny). Presun medzi položkami v rámci rozpočtu knižnice na nákup kníh podľa
požiadaviek čitateľov.
10. Presun z položky rozpočtu 09601 635006 – údržba budov ŠJ Zelená na položku 09601
637027 – dohody mimo pracovného času v sume 100,00 EUR (podprogram 9.3 – bez
zmeny). Presun medzi položkami v rámci rozpočtu ŠJ Zelená na dohody za uloženie
protišmykovej dlažby v priestoroch výdajne počas letných prázdnin.
11. Presun z položky rozpočtu 09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Ružová na položku
09601 635003 – oprava telekomunikačnej techniky v sume 52,00 EUR (podprogram
9.2 – bez zmeny). Uvedená porucha bola spôsobená vplyvom počasia a musela sa
previesť oprava pripojenia na internet.
12. Presun z položky rozpočtu 09601 637004 – všeobecné služby ŠJ Ružová na položku
09601 637027 – dohody mimo pracovného času v sume 30,00 EUR (podprogram 9.2
– bez zmeny). Presun medzi položkami v rámci rozpočtu na dohody za maľovanie
kuchyne v školskej jedálni počas letných prázdnin.
13. Presun z položky rozpočtu 0310 633009 – knihy, noviny, časopisy na položku
rozpočtu 0310 636001- prenájom budov v sume 70,00 EUR (podprogram 5.1 – bez
zmeny). Presun medzi položkami rozpočtu obecnej polície za prenájom časti garáže na
ktorej je umiestnená kamera na ul. Podjavorinskej. Ide o jednorázovú platbu na celé
obdobie prenájmu.
14. Presun z položky rozpočtu 0810 637002 – konkurzy a súťaže (zníženie podprogramu
10.1) na položku 0810 642001 – príspevok TJ Slovan (zvýšenie podprogramu 10.2)
v sume 150,00 EUR. Uvedené suma je určená na nákup dresov na turnaj rómskych
mužstiev.
15. Presun z položky rozpočtu 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej
osade na položku 0610 716 – projektová dokumentácia „IBV Smižany“ v rómskej
osade v sume 340,00 EUR (podprogram 3.3 – bez zmeny). Na základe požiadavky
VSE v súvislosti so zmenami ich štandardov bola potrebná zmena projektovej
dokumentácie.
16. Presun z položky rozpočtu 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej
osade na položku 0610 716 – úprava Smižianskeho kanála v sume 840,00 EUR.
(podprogram 3.3 – bez zmeny). Ide o uhradenie faktúry z roku 2010 za polohopisné
a výškopisné zameranie potoka Brusník, ktorá nebola zapracovaná v návrhu rozpočtu
na rok 2011.
Uvedené zmeny – presuny nemajú vplyv na zmenu celkových výdavkov programového
rozpočtu.
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