ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ DŇA
14.6.2013
Mgr. Miroslava Szitová – predseda finančnej komisie, Mgr. Ľudmila Trošanová –
ospravedlnená., Anna Gerčáková – členka finančnej komisie, MVDr. Kurucová Monika –
ospravedlnená, Ing. Šarlota Mišíková – členka finančnej komisie, Ing. Mária Poremba –
ospravedlnená, Ing. Jana Pacanovská – členka finančnej komisie, Ing. Jaroslav Iľaš –
ospravedlnený.
Ďalej prítomné: Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, Ing. Lucia Vitkovská - vedúca
finančného oddelenia, Ing. Mária Dudžáková – prednostka OcÚ
Program:

1. Kontrola úloh z minulého zasadnutia finančnej komisie
2. Rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9
3. Rôzne – diskusia

K bodu 1:
K rozpočtovému opatreniu č. 6, bod 11 a 12 – zastupovanie v tomto kalendárnom roku riešia
MŠ v rámci pracovného fondu (nie externými zamestnancami). Požadované navýšenie bolo
z titulu PN upratovačiek (12/2012).
K bodu 2:
Rozpočtové opatrenie č. 7 – finančná komisia súhlasí s navrhovaným opatrením, ktoré bolo
predložené položkovite a zdôvodnené. Finančné prostriedky budú organizáciám zaslané v tom
prípade, ak obec dotáciu z ministerstva dostane.
Rozpočtové opatrenie č. 8 – obecné zastupiteľstvo má prijaté platné uznesenie o predkladaní
súťažných podmienok ku každému verejnému obstarávaniu na zasadnutie obecnej rady.
V danom prípade sa tak neudialo. Požadované navýšenie finančných prostriedkov tvorí 1/3
plánovanej sumy rekonštrukcie MŠ v roku 2013. Finančná komisia navrhuje predložiť na
zasadnutie OZ rozdiel medzi starým a novým rozpočtom a zdôvodniť každú navýšenú
položku.
Rozpočtové opatrenie č. 9 – informácia od prednostky OcÚ: telefónna ústredňa na OÚ je po
technickej stránke vo veľmi zlom stave, je to odkonzultované s technikom, ktorý nám robí
dlhodobo údržbu uvedeného zariadenia. V prípade že by nastala kolízia, k zastaralej ústredni
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už nie sú na trhu nové telefónne aparáty a súčiastky na opravu. Prednostka OcÚ navrhuje aby
v roku 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky na novú ústredňu na obecnom úrade. Ide
o sumu asi 4 800,00 Eur.
Prednostka OcÚ zdôvodnila presun v rámci kapitoly požiarna zbrojnica, presúvajú sa
prostriedky z údržby vozidiel na nákup špeciálneho materiálu (čerpadlo, hadice, savice).
K bodu č. 3 a 4 k presunu finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia pani
prednostka informovala, že navýšenie je potrebné na protipovodňové opatrenia na ul.
Smrekovej (350,00 Eur) a ul. Nálepkovej (4 000,00 Eur).

K bodu 3:
Podľa informácie hlavnej kontrolórky si súťažné podklady na rekonštrukciu MŠ Ružovej
vyžiadalo 7 firiem a do výberového konania sa prihlásili 2 firmy. Finančná komisia navrhuje
osloviť firmy, ktoré prejavili záujem o súťažné podklady a zistiť v rámci možností dôvod
neprihlásenia do výberového konania.
Hlavná kontrolórka si požiadala informáciu o záväzkoch (neuhradených dodávateľských
faktúr) a plnenia podielových daní k 31.5.2013. Neuhradené faktúry k 14.6.2013 sú vo výške
63 109,37 Eur a podielové dane k 31.5.2013 sú vo výške 955 669,89 Eur.

Mgr. Miroslava Szitová
predsedníčka finančnej komisie
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