Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 28. 10. 2015
Prítomní:
Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie a zástupkyňa starostu obce, Mgr. Miroslav Tkáč
– poslanec OZ a člen finančnej komisie, Bc. Anna Gerčáková - členka finančnej komisie, Alžbeta
Hricová – členka finančnej komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka
finančnej komisie

Ospravedlnení: Silvia Surgentová – členka finančnej komisie,
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková - prednostka
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
Rozpočtové opatrenie č. 14
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia doplneného o rozpočtové opatrenie č. 14. Prítomní sú piati členovia
komisie, komisia je uznášania schopná.
K bodu 2. – Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 15.10.2015 odporúčala prijatie úveru na financovanie
projektu „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“. Obec Smižany
oslovila 4 finančné inštitúcie s ponukou preklenovacieho úveru, z toho prišli 3 ponuky a z nich
najvýhodnejšia ponuka je od Slovenskej sporiteľne s týmito podmienkami:
Podmienky
Výška úveru
Typ úveru

Slovenská sporiteľňa, a.s.
390 932,66 €
preklenovací úver

Splatnosť úveru

31.12.2016 s možnosťou prolongácie

Úroková sadzba
Úroková sadzba k 28.10.2015
* úroková sadzba pri podpise
zmluvy sa bude aktualizovať
podľa vyhlásenia ECB
Splácanie istiny

3 M Euribor + marža 1,00%
6 M Euribor + marža 0,890%
-0,064 + 1,00 % = 0,936%
0,008 + 0,890% = 0,898%
jednorazovo, po pripísaní prostriedkov NFP,
bez poplatku za predčasné splatenie

Splácanie úrokov
Poplatok za poskytnutie úveru

mesačne k ultimu mesiaca
500,00 € splatný jednorazovo vopred

Záväzková provízia

0,00%

Poplatok za správu úveru
podľa platného sadzobníka
Zabezpečenie úveru

t.č. 5,00 EUR mesačne
blanko zmenka
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V materiáloch predložených na rokovanie OZ dňa 28.10.2015 bola uvedená predpokladaná suma
prijatia úveru 374 300,00 €, t.j. 95% z kapitálových výdavkov. Po prehodnotení celkových
výdavkov financovania projektu sú oprávnené výdavky rozdelené na kapitálové a bežné.
V schválenom rozpočte na rok 2015 príjmy z transferu EU a ŠR zahrňovali kapitálové i bežné
výdavky. V prípade prijatia úveru v sume nižšej ako 390 932,66 € bolo by potrebné na bežné
výdavky hľadať vlastné zdroje, ktoré momentálne nemáme voľné. Preto finančná komisia súhlasí
so zmenou návrhu na výšku úveru. Finančná komisia odporúča schváliť prijatie úveru podľa
týchto podmienok a zapracovať zmeny z financovania projektu do rozpočtového opatrenia č. 14.
K bodu 3. - Rozpočtové opatrenie č. 14/2015
1. Viazanie príjmov podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to:
Zníženie príjmov na položke rozpočtu 322001 – protipovodňová ochrana – úprava potoka
Brusník o sumu 390 932,66 Eur. Zníženie kapitálových príjmov schválených v Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia vo výške 95%
z celkových oprávnených výdavkov.
2. Povolené prekročenie finančných operácií podľa §14 ods. 2 písm. d) zákona č.583/2004
Z.z. a to:
Zvýšenie finančných príjmových operácií na položke rozpočtu 513001 – prijaté úvery o sumu
390 932,66 Eur. Po ukončení realizácie projektu na základe žiadosti o platbu zaslanej
v januári 2016 a po obdŕžaní finančných prostriedkov z refundácie bude zrealizovaná splátka
tohto preklenovacieho úveru.
3. 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:
a) Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0560 717001- protipovodňová ochrana – úprava
potoka Brusník o sumu 11 500,00 Eur. Presun v súlade so schváleným rozpočtom
projektu z kapitálových výdavkov na bežné výdavky.
b) Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0560 637004 – všeobecné služby o sumu
2 500,00 Eur, ktoré sú v rámci schváleného rozpočtu projektu určené na publicitu
a informovanosť.
c) Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0560 600 – dohody a odvody z dohôd o sumu
9 000,00 Eur pre projektového a finančného manažéra na riadenie projektu.
Upravený rozpočet po RO č. 14

v EUR
Bežný rozpočet

Príjmy

Výdavky

Prebytok
Schodok

Finančné operácie

4 489 320,31
1 416 416,45
603 702,31

4 130 433,11
2 091 857,96
287 148,00

358 887,20
-675 441,51
316 554,31

Spolu

6 509 439,07

6 509 439,07

0,00

Kapitálový rozpočet

Finančná komisia predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 14 prejednala a odporúča schváliť.
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K bodu 4.
Predsedníčka FK poďakovala za účasť.

Zápisnica vyhotovená dňa 28.10.2015 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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