Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie
Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 13.5.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Mgr. Ľudmila Trošanová – zástupca starostu a predseda finančnej komisie, Mgr. Miroslav
Tkáč - člen OZ a člen finančnej komisie, Silvia Surgentová – členka finančnej komisie, Bc.
Anna Gerčáková - členka finančnej komisie, Alžbeta Hricová – členka finančnej komisie,
Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej komisie
Ospravedlnení:
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková – prednostka obecného úradu,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Návrh na vyradenie majetku
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Plnenie rozpočtu k 31.3.2015
Zmluva o prevode správy
Diskusia
Záver

K bodu 2.
Na základe inventarizácie majetku k 31.10.2014 bol členmi ČIK spracovaný návrh na
vyradenie majetku podľa jednotlivých druhov:
- Dlhodobý hmotný majetok vedený v účtovnej triede 0, v obstarávacej cene
18 155,59 Eur, zostatková cena 0,00 Eur
- Drobný hmotný majetok evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene
20 807,63 Eur, bez zostatkovej ceny
- Majetok v operatívnej evidencii v sume 3 582,34 Eur
Finančná komisia zistila, že v návrhu na vyradenie je nesprávne uvedený dátum obstarania
u niektorého drobného majetku a majetku v OTE a to 30.4.2015. Následne overila
v účtovnom systéme tieto údaje a opravila ich v návrhu na vyradenie.
U každého majetku zistila, že ide o dlhodobo užívaný majetok a súhlasí s predloženým
návrhom na vyradenie.
K bodu 3.
Obec dňa 13.5.2014 podpísala Zmluvu o úvere č. 112/AUOC/14 vo výške 500 000,00 Eur na
financovanie individuálnej bytovej výstavby Panský kruh, ktoré bolo schválené uznesením
OZ č. 480/35/2014. Skutočná výška vyčerpaných prostriedkov v roku 2014 bola 353 376,13
Eur. V priebehu mesiaca jún 2015 obec začne realizovať vybudovanie STL plynovodu
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v lokalite Panský kruh. Na úhradu faktúry sme plánovali použiť príspevky na infraštruktúru
od stavebníkov. K 13.05.2015 je výška príspevkov 17 792,00 Eur. Celková cena voľných
pozemkov na predaj je vo výške 162 368,00 Eur a za predaj bytových domov 152 000,00 Eur.
Momentálne na predaj týchto pozemkov je vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá končí
15.6.2015.
Keďže splatnosť faktúry je 30 dní a nedá sa predpokladať koľko pozemkov sa predá vo VOS,
navrhujeme zaplatenie faktúry prostredníctvom úveru a to dočerpaním zvyšnej sumy
schváleného úverového rámca vo výške 146 000,00 Eur. Na to je potrebné podpísať dodatok
k existujúcej Zmluve o úvere č. 112/AUOC/14. Základné podmienky úveru ostávajú
nezmenené - splácanie úveru je dohodnuté pravidelnými mesačnými splátkami vo výške
8 334,00 Eur a konečná splatnosť úveru je 31.5.2019.
Príspevky stavebníkov prijaté po vyčerpaní úveru budú použité na splátku úveru v Prima
banke Slovensko, a.s., kde je vyšší úrok ako SLSP, a.s.
V prípade dočerpania úveru bolo by plnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

PS dlhodobého úveru k 1.1.2015 (účet 461)
Splátky úverov
Zostatok úverov k 30.04.2015

1 375 053,68 EUR
91 996,00 EUR
1 283 057,68 EUR

a) celková suma dlhu obce neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka
- bežné príjmy r. 2014 sú 4 112 879,75 EUR x 50 % = 2 056 439,88 EUR, nesplatený zostatok
dlhodobého úveru by bol 1 429 057,68 EUR, čo predstavuje 34,75 % z bežných príjmov
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
- bežné príjmy r. 2014 sú 4 112 879,75 EUR x 25 % = 1 028 219,94 EUR, nie je predpoklad
aby skutočné splátky vrátane úrokov dosiahli maximálnu výšku

Finančná komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie č. 3.
K bodu 4.
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 31.3.2015 v príjmovej a výdavkovej časti.
Konštatovala, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie je
v položke 0111 637015 – poistné majetku, z ktorej časť bude prefakturovaná ZŠ, ZUŠ a OKC
k 30.6.2015 a týmto dôjde k dodržaniu rozpočtu. Čerpanie rozpočtu v transfere na neštátne
školské zariadenia po preverení je opravené: CVČ sa upravuje na sumu 3 158,10 € a ŠKD na
sumu 4 941,84 € - čo je čerpanie rovnomerne 25% z rozpočtovanej položky.
Finančná komisia berie na vedomie prehľad o čerpaní rozpočtu.
K bodu 5.
Finančná komisia berie na vedomie návrh zmluvy o prevode správy č. 1/2015 na obstaraný
elektrický kotol pre ŠJ Komenského.
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K bodu 6.
Diskusia:
1. Finančná komisia odporúča OZ schváliť komisiu, ktorá by bola nápomocná hlavnému
kontrolórovi pri vyhotovení stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014:
- Mgr. Miroslava Szitová – poslanec OZ
- Mgr. Ľudmila Trošanová – zástupca starostu a poslanec OZ

K bodu 7.
Predsedníčka finančnej komisie poďakovala prítomným na účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísala: Hricová

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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