Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie
Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 19. 08. 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní: Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie, Silvia Surgentová – členka
finančnej komisie, Alžbeta Hricová –členka finančnej komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca
finančného oddelenia a členka finančnej komisie
Ospravedlnení: Bc. Anna Gerčáková - členka finančnej komisie, Mgr. Miroslav Tkáč - člen
obecného zastupiteľstva a člen finančnej komisie
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková - prednostka
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 a monitorovacia správa za I. polrok
Žiadosti o dotácie
Správa o vymáhaní pohľadávok k 30.06.2015
Rozpočtové opatrenia 7, 8, 9
Pozemkové úpravy v katastrálnom území Smižany
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní boli štyria členovia komisie, komisia bola uznášania
schopná.
K bodu 2.
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 30.6.2015 v príjmovej a výdavkovej časti.
Konštatovala, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom. Finančná komisia berie
na vedomie prehľad o čerpaní rozpočtu a monitorovaciu správu za I. polrok. Rozpočet na rok
2015 bol schválený s prebytkom 129 950,00 €, ktorý vznikol zrušením kapitálových výdavkov na
nákup pozemkov na Panskom kruhu. Navrhujeme rozpočtovým opatrením zreálniť príjmy
z predaja pozemkov.
K bodu 3.
Folklórny súbor Smižančanka požiadala o finančný príspevok na úhradu cestovných nákladov
spojených s účasťou FS na medzinárodnom festivale „Mládežnícky folklórny Čerpotok 2015“
v Rumunsku. FK odporúča zvýšiť transfer na OKC s účelovým určením prostriedkov 100,00 EUR
na krytie uvedených výdavkov. Návrh zapracovaný do rozpočtového opatrenia č. 9.
Dobrovoľný hasičský zbor požiadal o pridelenie finančných prostriedkov na výstrojné súčiastky
a povinné poplatky pre štyroch členov vo výške 560,00 Eur (na jedného účastníka 140,00 Eur) na
účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky v hasičskej stovke a Majstrovstvách sveta
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v hasičskom športe v Bielorusku. FK odporúča schváliť dotáciu pre DHZ v sume 100,00 €
z rozpočtu – požiarna ochrana presunom z položky konkurzy a súťaže. Návrh zapracovaný do
rozpočtového opatrenia č. 9.
K bodu 4.
Členovia komisie boli oboznámení so stavom pohľadávok k 30.6.2015 a ich vymáhaní v súlade
s prijatým uznesením OZ č. 65/7/2011. Odporúča venovať stálu pozornosť stavu pohľadávok
a všetkými spôsobmi exekúcie.
K bodu 5.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015
Povolené prekročenie 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 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 55 197,45 Eur na základe
Oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2015 na nenormatívne finančné
prostriedky. Rozpis prostriedkov bol uskutočnený v zmysle zákona č. 597/2003 o financovaní
zákl. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia zo štátneho rozpočtu na školský úrad
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0980 600 – výdavky na školský úrad o sumu
424,00 Eur na základe Oznámenia o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2015
na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy.
3. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0740 610 a 620 na mzdy a odvody detské jasle vo
výške 2 200,00 Eur a 0740 630 – materiálové vybavenie detské jasle vo výške 3 000,00 Eur.
Uvedenou zmenou sa zníži prebytok rozpočtu.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015
Povolené prekročenie finančných operácií a viazanie príjmov podľa §14 ods. 2 písm. b) a d)
zákona č. 583/2004 Z.z. a to:
1. Zníženie kapitálových príjmov na položke rozpočtu 322001 – dotácia na kamerový systém
a zníženie kapitálových výdavkov na kamerový systém o sumu 11 500,00 Eur z dôvodu
neschválenia dotácie.
2. Zníženie kapitálových príjmov na položke rozpočtu 233 – príjem z predaja pozemkov Panský
kruh o sumu 124 750,00 Eur. Uvedenou zmenou sa zníži prebytok rozpočtu, nakoľko
v kapitálových výdavkov sme pri schválení rozpočtu znížili výdavky na nákup pozemkov na
Panskom kruhu.
3. Zníženie kapitálových príjmov:
-

položke rozpočtu 322001 – revitalizácia centra obce o sumu 100 000,00 Eur
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-

položke rozpočtu 233 – príjem z predaja pozemkov o sumu 30 000,00 Eur

-

položke rozpočtu 133013 – za komunálne odpady o sumu 10 000,00 Eur

Zvýšenie finančných operácií na položke rozpočtu 454001 – použitie rezervného fondu
o sumu 140 000,00 Eur.
Z dôvodu neplnenia príjmovej časti rozpočtu navrhujeme doplnenie finančných zdrojov
z rezervného fondu. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z.z obec môže uvedené rozpočtové opatrenie (použitie rezervného fondu) vykonať
do 31.8. príslušného rozpočtového roka. Pokiaľ sa príjmy v položke revitalizácia centra obce
naplnia, prostriedky presunieme do rezervného fondu naspäť.
Príjem z predaja pozemkov znižujeme z dôvodu nezrealizovania nákupu nových pozemkov na
Panskom kruhu.
Príjem za komunálne odpady znižujeme z dôvodu zmeny legislatívy o vymožiteľnej časti
v rámci exekučného konania.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015
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 0560 637004 na položku rozpočtu 0560 637006 – náhrady v sume
410,00 Eur. Ide o náhradu škody prerokovanej na stavebnej komisii p. Lehotskému.
2. Presun rozpočtu z položky 0820 633002 – výpočtová technika na položku rozpočtu 0820
635002 – servis a údržba výpočtovej techniky v sume 200,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu
knižnice na opravu počítača.
3. Presun z položky rozpočtu 09601 611 mzdy ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601 642012 odstupné ŠJ Ružová v sume 810,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu z dôvodu organizačných
zmien v školskej jedálni.
4. Presun z položky rozpočtu 0320 637002 – konkurzy a súťaže na položku rozpočtu 0320
642001 – dotácia pre DHZ vo výške 100,00 Eur.
5. Presun z položky rozpočtu 0111 642001 – transfer obč. združ. na položku rozpočtu 0820
641001 – transfer príspevkovej organizácii vo výške 100,00 Eur pre folklórny súbor
Smižančanka.
K bodu 6.
FK oboznámila sa s listom o pozemkových úpravách v katastrálnom území obce Smižany.
Z uvedeného vyplýva, že obci nevyplývajú žiadne finančné výdavky, ide len o spoluprácu pri
zozbieraní návratiek od dotknutých občanov.
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K bodu 7.
Diskusia:
- Ing. Dudžáková informovala o tom, že je predpoklad, že schválený úver v sume 146 000,00 €,
ktorý mal byť použitý na financovanie plynofikácie Panského kruhu nebude potrebné použiť,
nakoľko už k dnešnému dňu máme na účte 137 566,00 € ako príspevok od stavebníkov.
Z uvedeného dôvodu odporúča finančnej komisií prejednať zmenu účelu použitia.
Obec Smižany v súčasnosti pripravuje realizáciu stavby – úprava potoka Brusník podľa
schváleného projektu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Teraz prebieha proces
verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby. Termín ukončenia prác a zaplatenia faktúry
za tieto práce je do 31.12.2015. Vzhľadom na to, že prvé verejné obstarávanie Obec Smižany
musela zrušiť, je predpoklad, že refundácia príde až v 1.štvrťroku 2016. Z tohto dôvodu je
potrebné preklasifikovať účel úveru a prípadne prijať i preklenovací úver na vyfinancovanie
zvyšnej časti podľa výsledku verejného obstarávania. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
bude v prípade potreby predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
- Predložený návrh VZN č. 9/2015 o rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach
a úhradách za poskytovanie starostlivosti v detských jasliach. FK návrh prejednala.
- Predložený návrh VZN č. 10/2015 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach. FK návrh prejednala.

Zápisnica spísaná a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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