ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE KONANEJ
DŇA 09.10.2013
Mgr. Miroslava Szitová – predseda finančnej komisie, Mgr. Ľudmila Trošanová - poslankyňa
obecného zastupiteľstva a členka finančnej komisie, Anna Gerčáková - členka finančnej
komisie, Ing. Jaroslav Iľaš - člen finančnej komisie, Ing. Jana Pacanovská - členka finančnej
komisie. Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej komisie, Ing.
Marcela Jasečková – pracovníčka obecného úradu a členka finančnej komisie.
Ďalej prítomné: Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, Ing. Mária Dudžáková – prednostka
obecného úradu.
Neprítomní členovia komisie: MVDr. Kurucová, Ing. Mišíková, Ing. Poremba

Program:
1. Prerokovanie návrhov zo zasadnutia obecnej rady dňa 26.9.2013
2. Prerokovanie – dodatok č. 1 VZN Obce Smižany k miestnym daniam a poplatkom
3. Rozpočtové opatrenia .
4. Rôzne – diskusia.
5. Záver.

K bodu 1 – prerokovanie návrhov zo zasadnutia obecnej rady dňa 26.9.2013
Členovia finančnej komisie prerokovali návrhy, ktoré boli prerokované na zasadnutí obecnej
rady dňa 26. 9. 2013. Navrhujú v súvislosti s nákupom pozemkov od reštituenta pripraviť pre
poslancov do obecného zastupiteľstva podklad o predpokladanom úverovom zadlžení k
31.12.2013 a podklad o preklenovacom úvere.
Ďalej FK navrhuje hľadať iné možnosti financovania kúpy pozemkov. Na finančnej komisii
zazneli návrhy zdrojov financovania tejto aktivity obce: úver, použitie finančných prostriedkov
z podnikateľskej činnosti alebo použitie rezervného fondu. Prípadne kombinácia všetkých troch
zdrojov.
Použitie finančných prostriedkov stavebníkov, tak ako zaznelo na obecnej rade, by bolo
porušením účelu použitia zverených financií. Obec sa v zmluve so stavebníkom dohodla, že sa
jedná o príspevok na infraštruktúru.

Ďalšie „úlohy“ z rady boli prerokované priamo v rozpočtových opatreniach.

K bodu 2 – prerokovanie – dodatok č. 1 VZN Obce Smižany k miestnym daniam
a poplatkom
Členovia finančnej komisie navrhujú, aby sa sadzba dane z bytov vyrovnala sadzbe dane za
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu t.j.
z pôvodnej sadzby 0,069 € /m2 na 0,087 €/ m2.

K bodu 3 – rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenie č. 15 (10 bodov) – finančná komisia súhlasí s navrhovaným opatrením.
K bodu č. 8 rozpočtového opatrenia č. 15
-

p. kontrolórka upozornila, že týmto návrhom sa berú peniaze z položky 292012 –

z dobropisov 2 160,67 € . Jedná sa o príjem za energie (vyúčtovanie a vzniknutý preplatok roku
2012).

Týmto rozpočtovým opatrením sa mení

účel použitia finančných prostriedkov –

preplatok použijeme na vrátenie príjmov z minulých období za pozemky na Jamách. Je potrebné
postupovať opatrne, nakoľko dnes nevieme či nám nevzniknú na energiách nedoplatky. Týmto
rozpočtovým opatrením si rušíme akúsi „rezervu“ v tejto kapitole.
Rozpočtové opatrenie č. 16 ( 1 bod) – finančná komisia navrhuje, aby toto rozpočtové opatrenie
bolo prekontrolované poslancami obecného zastupiteľstva a následne bolo zaradené na najbližšie
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Rozpočtové opatrenie č. 17 ( 23 bodov) – finančná komisia súhlasí s navrhovaným opatrením.

K bodu 4: Rôzne – diskusia.

Finančná komisia navrhuje predložiť návrh rozpočtu na rok 2014, 2015-2016 do 5.11.2013 a
prerokovať vo všetkých komisiách do 15.11.2013. Následne FK prerokuje pripomienky k návrhu
rozpočtu v termíne od 18.11.2013 do 22.11.2013.

Zapísala: Ing. Marcela Jasečková

Mgr. Miroslava Szitová
predsedníčka finančnej komisie

