Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 19.10.2017
Prítomní:
Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie a zástupkyňa starostu obce, Mgr.
Miroslav Tkáč – poslanec OZ a člen finančnej komisie, Mgr. 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
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozpočtové opatrenie č. 13/2017, 14/2017, 15/2017
Diskusia
Záver

K bodu 1.
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila
ich s programom zasadnutia. Prítomní sú 6 členovia komisie, komisia je uznášania schopná.
K bodu 2. – Rozpočtové opatrenie č. 13/2017, 14/2017, 15/2017
a) Ing. Vitkovská informovala o rozpočtovom opatrení č. 13/2017:
Rozpočtové opatrenie je schválené starostom obce dňa 30.9.2017 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 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 3 819,96 Eur na základe
Oznámenia o úprave finančných prostriedkov pre rok 2017 z Okresného úradu Košice, odbor
školstva zo dňa 31.7.2017 a 25.9.2017 – odchodné a asistenti učiteľa (program 9.2).
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 - transfer na spoločný školský úrad a zvýšenie
výdavkov na položke rozpočtu 0980 600 – výdavky na školský úrad o sumu 1 101,00 Eur na
základe Oznámenia o úprave finančných prostriedkov pre rok 2017 z Okresného úradu
Košice, odbor školstva zo dňa 27.7.2017.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
3 363,70 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
 0950 600 – centrum voľného času ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu
186,00 Eur (program 9.4)
 09602 600 – školská jedáleň ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 3 177,70
Eur (program 9.3.1)
1

Ide o odvedené príjmy ZŠ za III. štvrťrok 2017, ktoré v zmysle Zásad finančného
hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2017.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia z Úradu práce pre ZŠ Komenského
v sume 335,82 Eur a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ
Komenského v sume 62,05 Eur a položke rozpočtu 0950 – transfer na ŠKD ZŠ Komenského
v sume 273,77 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).
5. 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 5 232,11
Eur (program 9.6). Ide o odvedené príjmy za III. štvrťrok 2017, ktoré v zmysle Zásad
finančného hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 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 položky rozpočtu 09601 633 – všeobecný materiál školská jedáleň Ružová na
položku rozpočtu 09601 631 – cestovné ŠJ Ružová v sume 20,00 Eur.
2. Presun z položky rozpočtu 09601 633 – všeobecný materiál školská jedáleň Zelená na položku
rozpočtu 09601 631 – cestovné ŠJ Zelená v sume 40,00 Eur.
3. Presun z položky rozpočtu 09111 637 – všeobecné služby MŠ Zelená na položku rozpočtu
09111 635 – údržba budov MŠ Zelená v sume 200,00 Eur (oprava oplotenia).
b) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 14/2017:
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 položky 0620 633 – všeobecný materiál rozvoj obce na položku rozpočtu 0840 633 –
všeobecný materiál cintorín v sume 500,00 Eur na opravu ohradného múru na cintoríne.
2. Presun v rámci rozpočtu MŠ Ružová z položky 09111 635 – úržba budov na položku rozpočtu
09111 713 – detské ihrisko MŠ Ružová v sume 3 649,00 Eur.
3. Presun v rámci rozpočtu cestovného ruchu z položky 0473 637 – reprezentačné výdavky
(služby) vo výške 1 200,00 Eur na položky rozpočtu:
 0473 634 – prepravné v sume 400,00 Eur na spolufinancovanie prevádzky letného
minibusu počas leta medzi SNV - Smižanami - Koš. briežkom a Čingovom,
 0473 633 – reprezentačné (materiál) v sume 800,00 Eur na nákup propagačných
materiálov.
4. Presun v rámci rozpočtu požiarnej zbrojnice z položky rozpočtu 0320 637 – školenia na
položku rozpočtu 0320 634 – PHM v sume 500,00 Eur. Spotrebu PHM navyšujeme z dôvodu
vyššieho počtu zásahov DHZ mimo katastra obce Smižany na základe výzvy operačného
strediska. Následne je zaslaná žiadosť na refundáciu výdavkov.
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5. Presun z položky rozpočtu 0170 651 – úroky ŠFRB na položku rozpočtu 0170 821 – splácanie
istiny ŠFRB v sume 940,00 Eur. Presun na základe splátkového kalendára zo ŠFRB.
6. Presun z položky rozpočtu 0111 635 – údržba softvéru na položku rozpočtu 0111 642 –
členské príspevky ZMOS v sume 8 633,00 Eur. V rámci schváleného rozpočtu sme mali
príspevok na činnosť informačného systému DCOM (dátové centrum obcí a miest)
naplánovaný v položke 635 – údržba, avšak vo výzve na uhradenie príspevku sme boli
informovaní o zmene ekonomickej klasifikácie tohto výdavku na mimoriadny členský
príspevok.
7. Presun z položky rozpočtu 0412 600 – výdavky na komunitné centrum na položku 0950 600
v sume 8 835,00 Eur. Ide o zmenu funkčnej klasifikácie výdavkov na komunitné centrum.
8. Presun z položky rozpočtu 09111 611 04 – mzdy MŠ Komenského na položku 09111 637027
04 – dohody mimo prac. pomeru MŠ Komenského v sume 75,07 Eur.
9. Presun z položky rozpočtu 0912 635 – údržba budov ZŠ Komenského na položku rozpočtu
09601 713 – nákup elektrickej smažiacej panvice v sume 2 860,80 Eur.
Body 10 - 14 sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015
– na nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 30.09.2017 v týchto
rozpočtových kapitolách:
10. 0111 611 – mzdy obecný úrad na položku rozpočtu 0111 642015 – na nemocenské dávky
v sume 351,10 Eur.
11. 0310 611 – mzdy obecná polícia na položku rozpočtu 0310 642015 – na nemocenské dávky
v sume 73,73 Eur.
12. 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské
dávky v sume 85,63 Eur.
13. 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 – na nemocenské
dávky v sume 69,15 Eur.
14. 09111 611 – mzdy MŠ Komenského na položku rozpočtu 09111 642015 – na nemocenské
dávky v sume 54,78 Eur.
Finančná komisia odporúča rozpočtové opatrenie č. 14/2017 schváliť.

c) Ing. Vitkovská predložila návrh s odôvodnením na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 15/2017:
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 292017- vrátky o sumu 14 175,00 Eur a navýšenie
výdavkov na položkách rozpočtu 610 a 620 - mzdy a odvody obecný úrad, obecná polícia,
knižnica, technická prevádzka, materské školy, školské jedálne a opatrovateľská služba.
Príjem je preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2016, ktoré bude vyplatené
zamestnancom podľa rozpisu zdravotných poisťovní.
2. Zvýšenie príjmov na položkách rozpočtu:
312007 – príspevok na školský úrad z rozpočtu obce Smižany o sumu 113,60 Eur
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312011 – príspevky na školský úrad od ostatných obcí o sumu 597,34 Eur
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0980 600 - výdavky na školský úrad o sumu
710,94 Eur.
Navýšenie príjmov a výdavkov na školský úrad je na základe skutočného počtu žiakov
príslušných obcí na rok 2017.
Finančná komisia odporúča rozpočtové opatrenie č. 15/2017 schváliť.
K bodu 3. – Diskusia
Riaditeľka OKC požiadala o prerokovanie nového cenníka poplatkov za krátkodobý prenájom
nebytových priestorov a hnuteľného majetku v správe Obecného kultúrneho centra a za vysielanie
v obecnom rozhlase.
Oproti starému cenníku, ktorý bol platný od 01.09.2013 sú navrhnuté tieto zmeny:
• doplnené sadzby prenájmu pri trvaní viac ako 6 hodín
• prenájom bufetu s kuchynkou
• doplnenie prenájmu vestibulu, ktorý nebol v starom cenníku
• zapožičanie kuchynského inventáru, návlekov na stoličky a obrusov
• doplnené hlásenie v obecnom rozhlase bez poplatku pre ZŠ, ZUŠ, MŠ v územnej pôsobnosti
obce
• zvýšenie úhrady za služby spojené s nájmom pre ZŠ, ZUŠ, MŠ a ZŠ Povýš. sv. Kríža zo sumy
20,00 Eur na sumu 30,00 Eur.
Finančná komisia odporúča doplniť do cenníka, aby pre školy a školské zariadenia poplatok za
nájom zahŕňal aj využívanie zvukovej a osvetľovacej techniky.
K bodu 4. – Záver
Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová poďakovala za účasť.
Zápisnica vyhotovená dňa 19.10.2017 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.

Zapísala: Vitkovská Lucia

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie
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