Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 10.2.2016
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.
5.
6.
7.

Otvorenie
Rozpočtové opatrenie č. 19/2015, 2/2016, 3/2016
Správa o vymáhaní pohľadávok k 31.12.2015
Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií z radov občanov
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní sú piati členovia komisie, komisia je uznášania schopná.
K bodu 2. – Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenie č. 19/2015 a 2/2016 je v súlade s uznesením OZ č. 49/3/2015, na základe
ktorého je starosta obce splnomocnený vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi
podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 500,00 Eur v rámci
jedného programu a upravovať rozpočet v prípade účelovo určených finančných prostriedkov.
Rozpočtové opatrenie č. 19/2015
a) 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 223002 01 – príjmy Základnej umeleckej školy
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09122 630 – tovary a služby ZUŠ v sume
5 300,00 Eur.
Ide o odvedené príjmy k 31.12.2015, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce
Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2015.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
7 170,46 Eur a zvýšenie výdavkov na položky rozpočtu 0950 630 – Centrum voľného času
ZŠ Komenského na tovary a služby v sume 3 302,70 Eur a 0950 630 – Školský klub detí ZŠ
Komenského v sume 3 867,76 Eur.
Ide o odvedené príjmy k 31.12.2015, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce
Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2015.
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3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia na asistentov učiteľa MŠ Zelená
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09111 611 03 – mzdy asistentky MŠ Zelená o sumu
1 586,66 Eur. Navýšenie o účelovo určené finančné prostriedky ukončeného národného
projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“.
4. 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 30,00
Eur na základe Oznámenia o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2015 na
úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy.
b) 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 09111 637004 – všeobecné služby MŠ Zelená na položku rozpočtu
09111 633004 – prevádzkové prístroje MŠ Zelená v sume 103,90 Eur na nákup vysávača
(program 9.1.2)
2. Presun z položky rozpočtu 09111 637004 – všeobecné služby MŠ Ružová na položku
rozpočtu 09111 637012 – bankové poplatky MŠ Ružová v sume 89,40 Eur (program 9.1.1)
3. Presun z položky rozpočtu 09601 637004 – všeobecné služby ŠJ Ružová v sume 56,08 Eur na
položky rozpočtu 09601 637012 – bankové poplatky v sume 16,48 Eur a 09601 637037 –
dohody mimopracovného pomeru v sume 39,60 Eur (program 9.3.2).
4. Presun z položky rozpočtu 09601 637004 – všeobecné služby ŠJ Zelená v sume 69,81 Eur na
položky rozpočtu 09601 637012 – bankové poplatky v sume 22,71 Eur a 09601 633006 –
všeobecný materiál ŠJ Zelená v sume 47,10 Eur (program 9.3.3).
5. Presun z položky rozpočtu 0111 633006 – všeobecný materiál OCÚ na položku rozpočtu 0111
633009 – knihy, noviny, časopisy OCÚ v sume 25,55 Eur (program 15.1).
6. Presun z položky rozpočtu 0111 635006 – údržba budov OCÚ na položku rozpočtu 0111
635009 – servis a údržba softvéru v sume 14,00 Eur (program 3)
7. Presun z položky rozpočtu 0320 637027 – dohody mimopracovného pomeru – pož. zbrojnica
v sume 391,81 Eur na položky rozpočtu 0320 632001 – elektriny, plyn v sume 160,02 Eur,
položku rozpočtu 0320 632002 – vodné, stočné v sume 7,26 Eur, 0320 634002 – servis
a údržba pož. áut v sume 193,00 Eur a položku rozpočtu 0320 637004 – všeobecné služby –
revízia pož. zbroj. v sume 31,53 Eur (program 5.2)
8. Presun z položky rozpočtu 0810 633006 – všeobecný materiál športové služby na položku
rozpočtu 0810 637004 – všeobecné služby – revízia tribúny v sume 81,26 Eur (program
10.1).
9. Presun z položky rozpočtu 0820 633006 – všeobecný materiál – knižnica na položku rozpočtu
0820 633009 – knihy do knižnice v sume 34,00 Eur (program 11.2)
10. Presun z položky rozpočtu 1020 620 – odvody do poisť. opatrovateľská služba na položku
rozpočtu 1020 634004 – rozvoz obedov v sume 132,00 Eur (program 13.3)
11. Presun z položky 09601 611 22 – mzdy ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601 642015 22 –
na nemocenské dávky v sume 67,43 Eur (program 9.3.2)
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12. Presun z položky 0111 611 – mzdy OCÚ na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské
dávky OCÚ v sume 129,46 Eur (program 15.1)
13. Presun z položky 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 –
na nemocenské dávky opatr. služba v sume 302,07 Eur (program 13.3)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004
Z.z. a to:
5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 16 367,00 Eur na základe
Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2016 z Okresného úradu Košice, odbor školstva
zo dňa 28.1.2016. Rozpis prostriedkov bol uskutočnený v zmysle zákona o normatívnych
prostriedkov poskytnutých zo ŠR cez zriaďovateľa v zmysle § 4 odst. 11 zákona č. 597/2003
o financovaní zákl. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
6. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia zo štátneho rozpočtu na školský úrad
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 111 0980 600 – bežné výdavky školský úrad
o sumu 1 485,00 Eur (podprogram 9.7) na základe oznámenia z Okresného úradu, odboru
školstva zo dňa 26.1.2016.
7. Zvýšenie príjmov na položke 312001 – dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na
základe oznámení o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2016:
- stavebný úrad – zníženie príjmov o sumu 12,09 Eur
- register obyvateľstva – zvýšenie príjmov o sumu 51,11 Eur
- cestná doprava – zníženie príjmov o sumu 0,57 Eur
- životné prostredie – zvýšenie príjmov o sumu 104,00 Eur
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0111 633006 – všeobecný materiál o sumu
142,45 Eur.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č.583/2004 Z.z. a to:
1. Zvýšenie príjmov na položke 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o sumu
13 634,14 Eur. V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách subjekt územnej
samosprávy a ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie môžu prostriedky zo
štátneho rozpočtu poskytnuté po 1. októbri bežného roka v prípade bežného transferu použiť
do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka na tovary a služby, položka 630, kód zdroja
131F.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
za poškodené učebnice a úroky pre Okresný úrad Košice, odbor školstva o sumu 538,46 Eur
a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
- 0111 637018 – vrátenie príjmov minulých rokov o sumu 538,46 Eur (poškodené učebnice
a úroky)
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3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
(školský úrad) o sumu 6 402,98 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu 0980 600 –
bežné výdavky na školský úrad.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 111003 – výnos dane z príjmov pre samosprávy
o sumu 32 500,00 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
- 0451 716 – vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácie na ul.
Lipovej v sume 3 500,00 Eur
- 0451 716 – vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácie na ul.
Tomášovskej v sume 6 000,00 Eur
- 09111 716 – vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy MŠ Ružovej
v sume 5 000,00 Eur
- 0560 635006 – údržba objektov v sume 3 000,00 Eur na údržbu priepustu na ul. Za
mostom
- 0451 635006 – opravy cestných komunikácií v sume 12 000,00 Eur na údržbu ulíc
Veternej, Lúčnej a Bystrej
- 0111 711003 – softvér v sume 3 000,00 Eur na nákup mapového informačného systému.
Finančná komisia navrhuje alternatívu k tomu vybudovanie chodníka na ul. Jahodová
a Ružová po MŠ.
5. Zvýšenie príjmov na položke 233 – príjem z predaja pozemkov v lokalite Jamy a zvýšenie
kapitálových výdavkov na položke rozpočtu 0620 710 – dopracovanie projektov, aktualizácia
rozpočtov a realizácia technickej vybavenosti Jamy o sumu 125 000,00 Eur.
K bodu 3. – Správa o vymáhaní pohľadávok k 31.12.2015
Členovia komisie boli oboznámení so stavom daňových nedoplatkov k 31.12.2015 a ich vymáhaní
v súlade s prijatým uznesením OZ č. 65/7/2011. FK odporúča venovať stálu pozornosť stavu
pohľadávok a vymáhaniu všetkými spôsobmi exekúcie
K bodu 4. – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
Komisia odporúča schváliť požadovaným 8 organizáciám po 100,00 EUR.
K bodu 5. – Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií z radov občanov
Finančná komisia predložený návrh odporúča OZ schváliť.
K bodu 6. – Diskusia
Prednostka predložila návrh na kúpu osobného automobilu, ktorý je už zahrnutý v rozpočte.
Dôvodom kúpy nového osobného automobilu, ktorý bude slúžiť potrebám pána starostu je
zvýšená kazovosť a nespoľahlivosť súčasného automobilu, ktorý má 16 rokov a najazdených
159 000 kilometrov. Prevádzka terajšieho automobilu je neekonomická najmä z dôvodu potreby
častých opráv. Z hľadiska bezpečnosti nespĺňa požadované kritéria.
Podľa stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe prieskumu trhu sa jedná
o podlimitnú zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu. Zákon stanovuje povinnosť
takúto zákazku obstarávať prostredníctvom elektronického kontraktačného systému.
Predpokladaná hodnota zákazky je max. 19 000,- € bez DPH.
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Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna zmluva.
Financovanie auta navrhujeme úverom na tretiny, pričom vopred sa uhradí dohodnutá časť
vysúťaženej ceny t. j. tretina ceny. Počas trvania zmluvy sa platí poistenie v pravidelných
mesačných splátkach, neplatia sa žiadne úroky. Poistenie kryje riziká spojené s prevádzkou
motorového vozidla.
Vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu na rok 2016 a viacročného rozpočtu 2017-2018 je na
položke 824 schválená výška 10 000 Eur na nákup motorového vozidla, čo pokryje výdavky na
jeden rok.
Predsedníčka FK poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 10.2.2016 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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