Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 28.07.2016
Prítomní:
Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie a zástupkyňa starostu obce, Mgr. Miroslav Tkáč
– poslanec OZ a člen finančnej komisie, , Silvia Surgentová – členka finančnej komisie Alžbeta Hricová
– členka finančnej komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej
komisie

Ospravedlnení: Mgr. Anna Gerčáková - členka finančnej komisie
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková – prednostka
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozpočtové opatrenie č. 13/2016, 14/2016
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní sú 5 členovia komisie, komisia je uznášania schopná.
K bodu 2. – Rozpočtové opatrenie č. 13/2016, 14/2016
Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu:
a) Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 - Viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm.
b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. a to:
1. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 322001 – transfer „Zníženie energetickej náročnosti
radnice“ o sumu 102 394,00 Eur.
2. Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0111 717002 – rekonštrukcia radnice – zníženie
energetickej náročnosti o sumu 107 785,00 Eur.
V schválenom rozpočte bola naplánovaná rekonštrukcia radnice podľa projektu „Zníženie
energetickej náročnosti radnice“. Projekt nebol schválený, preto znižujeme príjmy aj výdavky.
Po znížení vznikne prebytok rozpočtu vo výške 5 391,00 Eur, ktorý použijeme
v nasledujúcom rozpočtovom opatrení na spolufinancovanie dotácie z Environmentálneho
fondu na likvidáciu nelegálnych skládok.
Finančná komisia odporúča OZ rozpočtové opatrenie č. 13/2016 schváliť.
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b) Rozpočtové opatrenie č. 14/2016 - 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 – dotácia z Environmentálneho fondu o sumu
65 770,02 Eur.
2. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0560 637004 – bežné výdavky na likvidáciu skládok
vo výške 69 231,60 Eur.
Obec Smižany žiada o dotáciu z Environmentálneho fondu na činnosť: „Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom“. Celkový rozpočet likvidácie skládky je vo výške 69 231,60
Eur. Dotácia z fondu je maximálne 95% z oprávnených nákladov, t.j. 65 770,02 Eur. Rozdiel vo
výške 3 461,58 Eur je 5%-né spolufinancovanie obce, ktoré použijeme z prebytku rozpočtu.
3. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0560 600 – výdavky na štúdiu, rozpočet projektu a
externý manažment projektu vo výške 1 300,00 Eur. Navýšenie výdavkov je použité
z prebytku rozpočtu.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 211004 – iné príjmy o sumu 1 360,58 Eur. Navýšenie
príjmov z doplatku rozdielu kúpnej ceny pozemku pri prevode vlastníckeho práva k pozemku
do 10 rokov.
5. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0451 713005 – špeciálne prístroje - merač rýchlosti
na ul. Iliašovskej v sume 1 990,00 Eur.
Finančná komisia odporúča OZ rozpočtové opatrenie č. 14/2016 schváliť.
K bodu 4. – Diskusia
Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia na deň 11.8.2016.
K bodu 5. – Záver
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 28.7.2016 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.

Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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