Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 07.06.2017
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
Ospravedlnená: Silvia Surgentová – členka finančnej komisie
Ďalší prítomní: Ing. Mária Dudžáková - prednostka
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2017
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
Zmluva o prevode správy
Návrh na vyradenie majetku
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. – Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017
Finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu k 31.03.2017 v príjmovej a výdavkovej časti.
Členovia finančnej komisie konštatovali, že čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným
rozpočtom. Prekročené výdavky sú na položkách nemocenské dávky, ktoré boli upravené
uznesením OZ dňa 20.4.2017.
K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
a) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 7/2017:
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 kapitálových výdavkov z položky street workoutová zostava na položku detské
ihrisko pri požiarnej zbrojnici a opravu služobného motorového vozidla KIA a Octavia.
V schválenom rozpočte bola na zostavu na cvičenie naplánovaná suma 10 000,00 Eur.
Realizácia zostavy bola vo výške 6 400,00 Eur. Nevyčerpaný zostatok navrhujeme použiť na
dokúpenie - hojdačka na pružine (koník), kolotoč na sedenie a sedadlo na hojdačku na detské
ihrisko pri požiarnej zbrojnici v sume 1 500,00 Eur. Zvyšnú sumu 2 100,00 Eur navrhujeme
presunúť na bežné výdavky na opravu služobných vozidiel, ktoré potrebujeme po obhliadke
pred STK opraviť.
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2. Presun z položky 0820 635004 - oprava miestneho rozhlasu na položku 0820 633003 –
telekomunikačná technika v sume 800,00 Eur. Ide o presun v rámci rozpočtu obecného
rozhlasu na doplnenie 1 ks bezdrôtovej jednotky na križovatke ulice Agátová a Tatranská.
3. Presun z položky rozpočtu 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620
642 – odstupné a odchodné technická prevádzka v sume 1 560,00 Eur, z dôvodu odchodu
pracovníka do invalidného dôchodku.
Finančná komisia odporúča rozpočtové opatrenie č. 7/2017 schváliť.
K bodu 4. – Zmluva o prevode správy
Finančnej komisii bola predložená Zmluva o prevode správy ZŠ Komenského, Smižany.
V schválenom rozpočte na rok 2017 bol v rámci bežných výdavkov plánovaný nákup teplákových
súprav v počte 24 ks, ktoré sa budú používať pri reprezentácii obce na športových súťažiach.
Teplákové súpravy budú prevedené do správy ZŠ Komenského v Smižanoch.
K bodu 5. – Návrh na vyradenie majetku
V zmysle VZN č. 8/2015, ktorý sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Smižany, podľa čl. IX., ods. 4 v súlade s článkom IX ods. 1 predložila likvidačná komisia návrh
na vyradenie drobného majetku, ktorý z dôvodu morálneho opotrebovania a technického
zastarania neslúži svojmu účelu.
Jedná sa o:
• drobný hmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene 506,37
Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur
• majetok z operatívnej evidencie evidovaný v podsúvahovej evidencii v obstarávacej cene
3 405,67 Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur
Finančná komisia prehodnotila návrh na vyradenie majetku a odporúča uvedený majetok vyradiť.
Základná umelecká škola na ul. Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany požiadala o vyradenie majetku na
základe zasadnutia likvidačnej komisie dňa 31.5.2017. Likvidačná komisia po obhliadke
a posúdení stavu skonštatovala, že sa jedná o majetok, ktorý je z hľadiska užívania morálne
a fyzicky opotrebovaný. Podrobný zoznam majetku navrhnutého na vyradenie:
•

Kopírovací stroj SHARP, dátum obstarania 17.12.2004 ............................ 995,49 Eur

•

Počítač Intel Celeron + monitor Dell, dátum obstarania 27.7.2005............. 936,07 Eur

•

Počítač Intel Celeron + monitor Dell, dátum obstarania 27.7.2005............. 936,07 Eur

•

Počítač Intel Celeron + monitor Dell, dátum obstarania 27.7.2005............. 936,07 Eur

•

Počítač Intel Celeron + monitor Dell, dátum obstarania 27.7.2005............. 936,07 Eur

•

Počítač Intel Celeron + monitor Dell, dátum obstarania 27.7.2005............. 936,07 Eur

•

Počítač Intel Celeron, dátum obstarania 27.7.2005 ....................................

•

Skartovací stroj KOBRA S-200, dátum obstarania 2.3.2007 ..................... 223,06 Eur

39,83 Eur
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Základná škola na ul. Komenského, Smižany požiadala o vyradenie majetku na základe
zasadnutia vyraďovacej komisie dňa 7.6.2017. Likvidačná komisia po obhliadke a posúdení
stavu skonštatovala, že sa jedná o majetok, ktorý je z hľadiska užívania morálne a fyzicky
opotrebovaný. Návrh na vyradenie je 24 ks športové dresy a 20 ks športové oblečenie
v obstarávacej cene 1 328,78 Eur z r. 2006:
Finančná komisia zistila, že ide o dlhodobo užívaný majetok, ktorý je bez zostatkovej ceny
a súhlasí s predloženým návrhom na vyradenie.
K bodu 6. – Diskusia
-

Ing. Dudžáková informovala o doručení žiadosti š.p. Lesy SR na predbežný súhlas
s rekonštrukciou lesnej cesty v k.ú. Smižany – Maša. Lesná cesta prechádza aj pozemkami vo
vlastníctve obce Smižany a plní celospoločenský význam ako jediná prístupová cesta
k rekreačnej oblasti Košiarny Briežok a je vstupnou bránou do NP Slovenský Raj. Uvedená
žiadosť bola prejednaná na zasadnutí stavebnej komisie dňa 6.6.2017 s odporučením pre
obecné zastupiteľstvo so zaslaním súhlasného stanoviska a uzavretím nájomnej zmluvy za
symbolický prenájom 1,00 €/rok po dobu 20 rokov. Nájom musí byť schválený podľa
platného VZN č. 8/2015 článok III. Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým
alebo fyzickým osobám bod 6. písm. c) ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Navrhovaná výška nájomného však nie je v súlade s VZN.
Uvedená akcia nie je plánovaná v rozpočte pre rok 2017 – 2019.
Finančná komisia po prejednaní odporúča súhlasiť s rekonštrukciou cesty a poskytnúť
príspevok na tento účel.

K bodu 7. – Záver
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 07.06.2017 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.
Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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