Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 2.8.2017
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.
7.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017, monitorovacia správa za I. polrok 2017
Rozpočtové opatrenie č. 9/2017, 10/2017, 11/2017
Správa o vymáhaní nedoplatkov k 30.6.2017
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
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 30.06.2017 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: 637015 – poistné – (prefakturácia v júli/2017) a 642015 – nemocenské dávky
K bodu 3. – Rozpočtové opatrenie č. 9/2017, 10/2017, 11/2017
a) Ing. Vitkovská informovala o rozpočtovom opatrení č. 9/2017:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostom obce dňa 30.6.2017 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 312001 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 321,00 Eur na základe
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Oznámenia o úprave finančných prostriedkov pre rok 2017 z Okresného úradu Košice, odbor
školstva zo dňa 7.6.2017 - príspevok na učebnice (program 9.2).
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
13 967,82 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
 0950 600 – centrum voľného času ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu
2 462,12 Eur (program 9.4)
 0950 600 – školský klub ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 2 605,00 Eur
(program 9.4)
 09602 600 – školská jedáleň ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 8 348,78
Eur (program 9.3.1)
 0912 600 – základná škola – zvýšenie výdavkov o sumu 551,92 Eur (program 9.2)
Ide o odvedené príjmy ZŠ za I. polrok, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce
Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2017.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 01 – príjmy Základnej umeleckej školy
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0950 630 – tovary a služby ZUŠ v sume 22 566,65
Eur (program 9.6). Ide o odvedené príjmy za I. polrok, ktoré v zmysle Zásad finančného
hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2017.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 311 – dary ZUŠ a zvýšenie výdavkov na položke
rozpočtu 0950 630 – tovary a služby ZUŠ v sume 1 250,00 Eur. Ide o príjmy z poskytnutého
daru určeného pre detskú spevácku skupinu Šafolka (program 9.6).
5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia z Úradu práce pre ZŠ Komenského
v sume 2 503,76 Eur a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ
Komenského v sume 2 045,88 Eur a položke rozpočtu 0950 – transfer na ŠKD ZŠ
Komenského v sume 457,88 Eur. Jedná sa o účelovo určené prostriedky z národného projektu
„Praxou k zamestnaniu“ na základe dohody č. 018/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných
príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa (program 9.2).
6. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia pre ZŠ Komenského projekt „Škola
otvorená všetkým“ a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ
Komenského v sume 39 875,00 Eur. Jedná sa o účelovo určené prostriedky z národného
projektu „Škola otvorená všetkým“ na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri
implementácii projektových aktivít zo dňa 18.2.2017 (program 9.2).
7. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia projekt „Škola otvorená všetkým“
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09111 – transfer na MŠ Ružová – projekt „ŠOV“
v sume 14 790,00 Eur. Jedná sa o účelovo určené prostriedky z národného projektu „Škola
otvorená všetkým“ na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových
aktivít zo dňa 20.2.2017. (program 9.1.1).
8. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia pre DHZ obce Smižany a zvýšenie
výdavkov na položke rozpočtu 0320 600 – bežné výdavky na požiarnu zbrojnicu o sumu
3 000,00 Eur. Dňa 27.6.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov
a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové
vozidlá.
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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 633001 – interiérové vybavenie MŠ Zelená na položku
rozpočtu 09111 635006 – údržba budov MŠ Zelená v sume 500,00 Eur. Presun v rámci
rozpočtu MŠ na opravu oplotenia areálu MŠ (program 9.1.2).
2. Presun z položky rozpočtu 09111 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ružová na položku
rozpočtu 09111 634004 – prepravné MŠ Ružová v sume 300,00 Eur. Presun v rámci
rozpočtu MŠ na prepravu detí na výlet do Košíc (program 9.1.1).
3. Presun z položky rozpočtu 0840 633001 – interiérové vybavenie cintorín na položku
rozpočtu 0840 635004 – oprava zariadení v sume 123,00 Eur na opravu chladiaceho boxu
v Dome smútku.
b) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 10/2017:
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 – Národný projekt „Terénna sociálna
práca“ v sume a zvýšenie výdavkov na terénnu sociálnu prácu v sume 1 864,00 Eur. Na
základe výzvy a Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000579-001 sa obec zapojila do
projektu s názvom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít“, ktorá sa bude v obci vykonávať prostredníctvom
dvoch pracovníkov. Obec uhradí výdavky z vlastných zdrojov a tie jej budú refundované
formou transferu najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci,
v ktorom predložíme doklady. V roku 2017 budú celkové výdavky v sume 7 456,00 Eur.
Rozdiel vo výške 5 592,00 Eur navýšime z podielových daní (viď bod 3) a následne bude
príjmom rozpočtu v roku 2018.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia – Národný projekt „Komunitné
centrá“ v sume a zvýšenie výdavkov na komunitné centrum v sume 2 945,00 Eur. Na základe
výzvy a Zmluvy o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000579-002 sa obec zapojila do projektu
s názvom „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza“. Sociálne
služby v komunitnom centre budú v obci vykonávať traja pracovníci. Obec uhradí výdavky
z vlastných zdrojov a tie jej budú refundované formou transferu najneskôr do dvoch
kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom predložíme doklady. Celkové
výdavky v roku 2017 budú v sume 8 835,00 Eur. Rozdiel vo výške 5 890,00 Eur navýšime
z podielových daní (viď bod 3) a následne bude príjmom rozpočtu v roku 2018.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 111003 – výnos dane z príjmov pre samosprávy
o sumu 163 664,00 Eur. Celkový rozpočet po úprave bude 2 923 651,00 Eur. Uvedeným
navýšením navrhujeme zvýšiť výdavky na položkách rozpočtu:
- 0950 600 – terénna sociálna práca o sumu 5 592,00 Eur
- 0412 600 – komunitné centrum o sumu 5 890,00 Eur
- 0111 633 – dochádzkový systém o sumu 1 250,00 Eur (obecný úrad)
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-

09601 713 – plynová pec ŠJ Ružová o sumu 4 500,00 Eur (z dôvodu úspory pôvodná plynová pec je nefunkčná, využíva sa len elektrická)
- 0640 633 – vianočná výzdoba o sumu 10 0000,00 Eur
- 0610, 1040 717 – verejné obstarávanie o sumu 7 000,00 Eur (v schválenom rozpočte
nemáme naplánované ver. obstarávanie na komunitné centrum a nájomné byty)
Na základe požiadaviek riaditeliek ZŠ a ZUŠ o prehodnotenie výšky dotácie na školské zariadenia
navyšujeme transfery na jednotlivé zariadenia, ktoré zahrňujú aj schválené nariadenie vlády na
zvýšenie tarifných platov vo výške 6% pre pedagogických a odborných zamestnancov školstva
s účinnosťou od 1.9.2017 nasledovne:
- transfer na ŠKD a ŠJ ZŠ Komenského o sumu 7 388,00 Eur
- transfer na Základnú umeleckú školu o sumu 25 680,00 Eur (zahŕňa aj zmenu
koeficientov na žiaka ZUŠ od 1.1.2017)
- transfer na ZŠ Povýšenia sv. Kríža o sumu 12 045,00 Eur
- školské zariadenia MŠ, ŠJ a detské jasle o sumu 9 320,00 Eur
Od 23.6.2017 prebiehalo verejné obstarávanie na zákazku: Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany. V rozpočte máme na uvedenú zákazku
naplánované použitie rezervného fondu vo výške 250 000,00 Eur.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutočnilo dňa 2.8.2017, na základe ktorého je potrebné navýšiť
rozpočet na celkovú zákazku o sumu 75 000,00 Eur.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. o sumu 5 924,00 Eur na základe
Oznámenia o úprave finančných prostriedkov pre rok 2017 z Okresného úradu Košice, odbor
školstva zo dňa 24.7.2014 – asistenti učiteľa a škola v prírode.
c) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 11/2017:
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 v rámci rozpočtu školského úradu z položky 0980 610 a 620 mzdy a odvody na
položku 630 tovary a služby v sume 3 700,00 Eur. Pri schvaľovaní rozpočtu boli plánované
výdavky na mzdy a odvody nového pracovníka od 1.3.2017. Novoprijatá zamestnankyňa
nastúpila 1.8.2017, preto navrhujeme presun finančných prostriedkov na tovary a služby.
Body 2 - 7 sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na
nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 30.06.2017 v týchto rozpočtových
kapitolách:
2. 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské
dávky v sume 65,15 Eur.
3. 09111 611 – mzdy MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské dávky v
sume 96,78 Eur.
4. 09601 611 22 – mzdy ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601 642015 22 – na nemocenské
dávky v sume 70,51 Eur.
5. 0980 611 – mzdy školský úrad na položku rozpočtu 0980 642015 – na nemocenské dávky v
sume 184,77 Eur.
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6. 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 – na nemocenské
dávky v sume 101,47 Eur.
7. 1020 611 15 – mzdy opatrovateľská služba projekt POS na položku rozpočtu 1020 642015 – na
nemocenské dávky projekt POS v sume 137,67 Eur.
8. Presun z položky rozpočtu 09601 611 22 – mzdy ŠJ Ružová na položku 09601 637027 22 –
dohody mimo prac. pomeru ŠJ Ružová v sume 191,03 Eur.
9. Presun z položky rozpočtu 09111 611 04 – mzdy MŠ Komenského na položku 09111 637027
04 – dohody mimo prac. pomeru MŠ Komenského v sume 53,23 Eur.
K bodu 4. – Správa o vymáhaní nedoplatkov
Členovia komisie boli oboznámení so stavom daňových nedoplatkov k 30.06.2017 a ich vymáhaní
v súlade s prijatým uznesením OZ č. 246/19/2016. FK odporúča venovať stálu pozornosť stavu
pohľadávok a vymáhaniu všetkými spôsobmi exekúcie.
K bodu 5. – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Proautistik, nezisková organizácia Spišská Nová Ves, požiadala o dotáciu z rozpočtu obce v sume
100,00 Eur. Komisia odporúča organizácii schváliť dotáciu vo výške 100,00 Eur.
K bodu 6. – Diskusia
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu prílohy č. 2 k VZN č. 2/2015 na základe bodu 3
rozpočtového opatrenia č. 10/2017.
K bodu 7. – Záver
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 02.08.2017 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.

Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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