Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 11.8.2016
Prítomní:
Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie a zástupkyňa starostu obce, Mgr. Anna
Gerčáková - členka finančnej komisie, Silvia Surgentová – členka finančnej komisie Alžbeta Hricová –
členka finančnej komisie, Ing. Lucia Vitkovská – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej
komisie

Ospravedlnení: Mgr. Miroslav Tkáč – poslanec OZ a člen finančnej komisie,
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková – prednostka
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016, monitorovacia správa za I. polrok 2016
Rozpočtové opatrenie č. 12/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016
Správa o vymáhaní nedoplatkov k 30.6.2016.
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.
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 30.06.2016 v príjmovej a výdavkovej časti,
ako aj monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu. Členovia finančnej komisie
konštatovali, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.
Prekročené: 642015 – nemocenské dávky a 1020 637005 – špeciálne služby opatrovateľská
služba
K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 12/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016
a) Ing. Vitkovská informovala o rozpočtovom opatrení č. 12/2016:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostom obce dňa 30.6.2016 a 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 sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na
vedomie.
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 rozpočtu 311 – granty a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu
0911 630 – tovary a služby MŠ Ružová v sume 1 000,00 Eur. Materská škola Ružová získala
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finančné prostriedky od firmy Embraco na realizáciu projektu „Kráľovstvo života“ na
vytvorenie oddychovo relaxačnej zóny (program 9.1.1).
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
5 198,64 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
 0950 600 – centrum voľného času ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu
2 015,19 Eur (program 9.4)
 0950 600 – školský klub ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 986,00 Eur
(program 9.4)
 09602 600 – školská jedáleň ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 197,45
Eur (program 9.3.1)
Ide o odvedené príjmy ZŠ, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany
neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2016.
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 635006 – údržba budov MŠ Komenského – na položku
rozpočtu 09111 633006 – všeobecný materiál MŠ Komenského v sume 500,00 Eur. Presun
v rámci rozpočtu MŠ na nákup farieb na maľovanie tried a nákup kancelárskych
a čistiacich potrieb (program 9.1.3).
b) Ing. Vitkovská informovala o rozpočtovom opatrení č. 15/2016:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostom obce dňa 03.08.2016 a 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 sa predkladá obecnému
zastupiteľstvu na vedomie.
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 5 406,00 Eur na základe
Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2016 z Okresného úradu Košice, odbor školstva
zo dňa 4.7.2016, 18.7.2016, 28.7.2016 a 2.8.2016. 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 (zvýšenie o 5 680,00 Eur na asistentov učiteľa, zníženie o 3 000,00
Eur na školu v prírode, zvýšenie na odchodné o 2 455,00 Eur, zvýšenie príspevku na
učebnice o 271,00 Eur).
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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 635006 – údržba budov MŠ Komenského – na položku
rozpočtu 09111 620 a 637027 – dohody mimo pracovného pomeru MŠ Komenského
v sume 313,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu MŠ na dohodu za maľovanie tried a k tomu
odvody z dohôd (program 9.1.3).
c) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 16/2016:
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 211004 – iné príjmy o sumu 2 870,12 Eur. Navýšenie
príjmov z doplatku rozdielu kúpnej ceny pozemku pri prevode vlastníckeho práva k pozemku
do 10 rokov.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 292012 – z dobropisov o sumu 1 047,69 Eur.
Navýšenie z vyúčtovania tepla obecného úradu za rok 2015.
3. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0111 637001 – školenia zamestnancov o sumu
1 584,00 Eur. Z dôvodu zmeny zákona o archíve a registratúre je nutná zmena programu
registratúry a správy dokumentov a k tomu zaškolenie zamestnancov.
4. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 1020 637005 – špeciálne služby o sumu 500,00 Eur.
Navýšenie na lekárske posudky na posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
5. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0840 637003 – propagácia a reklama o sumu 500,00
Eur. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Povýšenia svätého Kríža v Smižanoch požiadala
o finančnú podporu na organizovanie púte Rómov, ktorá sa bude konať dňa 3.9.2016.
6. Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0473 630 – všeobecné služby, dohody
mimopracovného pomeru a poistné o sumu 1 333,81 Eur na vyplatenie odmien za predaj
návštevných lístkov v Slovenskom raji a poistné z predaja.
d) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 17/2016:
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 0620 717001 – technická vybavenosť Jamy na položku rozpočtu
0620 637005 – špeciálne služby v sume 5 000,00 Eur. Presun na vypracovanie geometrického
plánu na rozčlenenie pozemkov v lokalite Jamy pre predaj pozemkov budúcim investorom.
2. Presun z položky rozpočtu 09111 635006 – údržba MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111
633001 – interiérové vybavenie v sume 553,50 Eur.
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3. Presun z položky rozpočtu 0473 637036 – reprezentačné výdavky (služby) cestovný ruch na
položku rozpočtu 0473 633016 – reprezentačné (materiál) cestovný ruch v sume 700,00 Eur.
Body 4 - 10 sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 –
na nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 30.06.2016 v týchto rozpočtových
kapitolách:
4. 0111 611 – mzdy obecný úrad na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské dávky
v sume 378,62 Eur.
5. 0310 611 – mzdy obecná polícia na položku rozpočtu 0310 642015 – na nemocenské dávky v
sume 216,73 Eur.
6. 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské
dávky v sume 236,61 Eur.
7. 09111 611 02 – mzdy MŠ Ružová na položku rozpočtu 09111 642015 02 – na nemocenské
dávky v sume 40,74 Eur.
8. 09111 611 03 – mzdy MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 642015 03 – na nemocenské
dávky v sume 160,73 Eur.
9. 09601 611 24 – mzdy ŠJ Zelená na položku rozpočtu 09601 642015 24 – na nemocenské
dávky v sume 141,32 Eur.
10. 1020 611 15 – mzdy opatrovateľská služba NP POS na položku rozpočtu 1020 642015 – na
nemocenské dávky NP POS v sume 131,84 Eur.
K bodu 4. – Správa o vymáhaní nedoplatkov
Členovia komisie boli oboznámení so stavom daňových nedoplatkov k 30.06.2016 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.
Navrhujeme zmeniť uznesenie č. 65/7/2011 a správu o stave daňových nedoplatkov predkladať
polročne.
K bodu 4. – Diskusia
Ing. Vitkovská informovala členov finančnej komisia o ponuke úveru zo Slovenskej sporiteľne
a súčasne riešiť splatenie úveru v Prima banke. Finančná komisia odporúča zaoberať sa uvedeným
návrhom v návrhu rozpočtu roku 2017.
K bodu 5. – Záver
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 11.8.2016 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.

Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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