
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Pružine, zo dňa 19. 11. 2013 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  

1. Otvorenie 

2. Čerpanie rozpočtu obce k 31. 10. 2013 

3. Návrh zmien rozpočtu k 31. 12. 2013 

4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2014 

5. Návrh – Poplatky v obci na rok 2014 

6. Diskusia 

7. Záver. 

K bodu 1: 

 Zasadnutie finančnej komisie otvorila a viedla jej predsedníčka Ing. Anna Matušová. V úvode 

privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, k čomu neboli vznesené ţiadne 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

K bodu 2: 

 Ing. Belavá zaslala členom komisie čerpanie rozpočtu obce k 31. 10. 2013. Členovia komisie 

sa informovali ohľadom niektorých poloţiek v rozpočte v prípade, ţe v nich  buď plnenie nebolo, resp. 

bolo vyššie.  Členovia komisie odporučili, aby v prípade nevyuţívania priestorov pod obecným 

úradom, predtým vyuţívané pre Teleservis, sa ponúkli občanom k prenájmu. Túto skutočnosť treba 

zverejniť na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. 

 V dôsledku veľkého rozdielu medzi príjmami a výdavkami na likvidáciu odpadových vôd 

v obci, komisia opätovne poţaduje spracovať a predloţiť zoznam tých domácností, ktoré sa môţu 

a doposiaľ nie sú na kanalizačnú sieť napojené. Predloţený bol len zoznam domácností a firiem, ktoré 

sú na kanalizáciu napojené.  

K bodu 3:  

 Návrh zmien rozpočtu obce bol doručený členom komisie. Členovia komisie sa k uvedeným 

zmenám nevyjadrili. Ţiadajú kontrolnú komisiu, ktorá bola zriadená k rekonštrukcii KD, aby sa 

vyjadrila k postupu rekonštrukčných prác v kultúrnom dome spolu so stanoviskom hlavného 

kontrolóra obce s uvedením spôsobu verejného obstarávania. Toto stanovisko je potrebné predloţiť 

najneskôr do termínu  konania obecného zastupiteľstva. 

Ing. Zaťko informoval, ţe komisia uţ bola na kontrole v kultúrnom dome a veľa nákladov bolo 

vyvolaných prácami, ktoré sa tam uskutočnili – strecha, stropy, sieťkovanie stien a pod. 

K bodu 4:  

 K návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2014 

pripravila materiály p. Mikulová. Nakoľko pre rok 2014  nie sú ţiadne legislatívne zmeny, odporúča 



sa VZN ponechať ako v r. 2013. Starosta obce, ako i členovia komisie navrhujú výšku daní aj poplatku 

za komunálny odpad ponechať na úrovni roku 2013, teda za KO v sume 22,- €, pričom pri úhrade dane 

za celú domácnosť do 31. 3. 2014 by táto daň bola 20,- €/1 člena domácnosti. Zľavy tieţ ponechať. 

K bodu 5:  

 K návrhu poplatkov v obci na rok 2014 pripravila podklady p. Ďurišová.  Členovia komisie sa 

zhodli na tom, ţe poplatky sa v podstate meniť nebudú, len pri prenájme KD, ktorý je po rekonštrukcii 

sa navrhuje mierne zvýšiť poplatok za prenájom a to pri prenájme pre spoločenské organizácie v obci 

z 50,- na 60,- €, pre súkromného podnikateľa – plesy, zábavy z 300,- € na 350,- €, so zálohou vopred 

v sume 150,- € (predtým 100,- €). Za prenájom KD na kar ostáva suma nezmenená, t.j. 5,- € a na 

oslavy v sume 5,- €/1 hod.  Poplatok za nájom na svadby sa navrhuje riešiť dodatočne po  zistení 

nájmov v okolitých obciach. Zároveň sa navrhlo tento poplatok diferencovať pre našich občanov.  

Členovia komisie odporúčajú, aby o spôsobe vyuţívania kultúrneho domu po rekonštrukcii pripravila 

návrh komisia kultúry a športu.  

Oproti pôvodnému návrhu sa doplní poplatok za nájom viacúčelového ihriska aj na tenis a to za 1 hod. 

3,- € a pri pouţití umelého osvetlenia 11,- €. Taktieţ sa navrhlo doplniť oproti pôvodnému návrhu aj 

jednorazový poplatok pri pouţití kontajnera napríklad pri rekonštrukcii domu a to na 30,- €.  

Pokiaľ ide o cintorínske poplatky, komisia navrhla ponechať sumu 5,- € (za pouţívanie energie pri 

výstavbe a opravách pomníkov) s tým, aby bola na cintoríne informácia, kde môţu občania  poplatok 

zaplatiť – návrh v pracovné dni uviesť kontakt na obecný úrad a v sobotu kontakt na správcu cintorína.  

Pokiaľ ide o poplatky za likvidáciu odpadových vôd, komisia odporučila, aby návrh poplatkov pre rok 

2014 pripravila komisia ţivotného prostredia.  

Komisia odporučila ostatné poplatky ponechať na úrovni roku 2013.Návrh finančnej komisie na 

poplatky a prenájmy pre rok 2014  tvorí prílohu zápisnice.   

K bodu 6:  

Ing. Belavá poţiadala o prerokovanie ďalších materiálov a to: 

- Návrh na dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN č. 5/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce – oboznámila so ţiadosťami a to ZRŠ  ZŠ Š. Závodníka,  TJ Stráţov Pruţina, Klub 

dôchodcov Pruţina, SZOPK, Jaskyniarsky klub Stráţovské vrchy. Návrhy tvoria prílohu 

zápisnice. 

- Návrh na dotácie Centrám voľného času – vzhľadom na novú ţiadosť Ţilinskej diecézy 

o dotáciu na dieťa, ktoré navštevuje Gymnázium Bytča, navrhuje sa rozšíriť okruh nielen na 

Trenčiansky, ale aj na Ţilinský kraj a to od 1. 1. 2014 a stanoviť podmienky poskytovania 

jednorázovo podľa stavu k 15. 9. 2013 a to do 31. 8. 2014 a potom dotáciu upraviť podľa 

predloţeného zoznamu záujemcov o vzdelávanie k 15. 9. 2014.  

- Návrh na úpravu prevádzkových nákladov v školskej jedálni od 1. 1. 2014. 

Ing. Belavá predloţila návrh na úpravu výšky  prevádzkových nákladov v ŠJ, vzhľadom 

k tomu, ţe od roku 2011 sa tieto nemenili. Za rok 2013 prevádzkové náklady sú predbeţne 

37 836,76  € a počet  vydaných jedál je cca 22 355, ktoré podklady pripravila vedúca ŠJ p. 

Bahnová. Z podkladov  je zrejmé, ţe tieto náklady je potrebné zvýšiť. Komisia  s predloţeným 

návrhom sa stotoţňuje, z čoho vyplýva, ţe z doterajších 1,27 € sa zvýši na 1,7 €/1 jedlo. Tým 

by hodnota jedného jedla pre dospelých stravníkov bola 2,89 € (doteraz 2,46 €). 



- Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 – príloha č. 1 o podmienkach a spôsobe 

financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pružina. 

Vzhľadom k tomu, ţe klesol počet detí v MŠ na 39 podľa stavu k 15. 9. 2013 a sú zvýšené 

výdavky na prevádzku MŠ, navrhuje sa upraviť výška finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa nasledovne: 

Materská škola                 z doterajších 1 458,78 €   na 1 700,- € na 1 dieťa/stav k 15.9.2013 

Školská jedáleň pri MŠ potenciálni stravníci (žiaci ZŠ) zo sumy 106,74 € zvýšiť na 125,- € 

                                     Za deti v MŠ  z doterajších 160,11 € zvýšiť                   na 175,- €. 

Školský klub detí pri ZŠ Š.Závodníka z doterajších 400,- €/dieťa zvýšiť        na  445,- € 

                                   Za 1 dieťa v ŠKD zapísané k 15. 9. 2013. 

K uvedeným návrhom sa informoval Ing. Kvaššay, či funguje 1 alebo 2 oddelenia ŠKD.  

Členovia komisie k uvedeným návrhom nemali pripomienky. Návrhy sa predloţia do 

obecného zastupiteľstva. 

 Ing. Matušová navrhla, aby v rámci prípravných prác návrhu rozpočtu komisia 

pripravila návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016. 

V návrhu sa vychádzalo z navrhovaným poplatkov a nájmov pre rok 2014. Výdavková časť sa 

pripraví na nasledujúce zasadnutie komisie a návrh rozpočtu pripraví Ing. Belavá.  

Odporučenie finančnej komisie: 

1. Odporúča zverejniť na internetovej stránke obce a úradnej tabuli zámer na prenájom 

priestorov pod obecným úradom – bývalý Teleservis a to od 1. 1. 2014.  

2. Na najbliţšie OZ pripraviť zoznam domácností a objektov, ktoré sa môţu ale zatiaľ nie sú  

na kanalizáciu napojené.    

3. Ţiada kontrolnú komisiu na rekonštrukčné práce v KD o stanovisko k postupu prác 

a spôsobu verejného obstarávania v roku 2013. Zároveň ţiada o stanovisko aj hlavného 

kontrolóra obce na najbliţšie zasadnutie OZ z dôvodu prejednávania zmien rozpočtu obce. 

4. Odporúča, aby komisia kultúry a športu pripravila návrh na spôsob vyuţívania kultúrneho 

domu po jeho rekonštrukcii. 

5. Komisii ţivotného prostredia pri obecnom zastupiteľstve doriešiť poplatky za likvidáciu 

odpadových vôd na rok 2014. 

K bodu 7: 

 Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a zároveň informovala, ţe na ďalšom 

zasadnutí – 26. 11. 2013 komisia prerokuje návrh rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na r. 2015 a 2016. 

Ing. Matušová rokovanie komisie ukončila. 

Zapísala:  Ing. Marta Belavá                                                            

                                                                                                  Ing. Anna  M a t u š o v á 

                                                                                                         predsedníčka FK  


