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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Pružina, zo dňa 26. 11. 2012 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :   1/ Otvorenie 

                        2/ Dopracovanie zmien - návrh výšky daní a poplatkov pre rok 2013  

                        3/ Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

                        4/ Diskusia 

                        5/ Záver 

K bodu 1/ 

Zasadnutie finančnej komisie otvorila a viedla jej predsedníčka Ing. Matušová. 

V úvode privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, o ktorom dala 

hlasovať. Všetci prítomní boli za predložený návrh, nikto nebol proti ani sa nezdržal 

hlasovania. 

K bodu 2/  

 Vzhľadom k tomu, že na minulom zasadnutí finančnej komisie neboli doriešené 

všetky návrhy na výšku daní a poplatkov pre rok 2013, komisia sa opäť ku tomuto bodu 

vrátila. Zasadnutia komisie sa zúčastnila aj p. Mikulová, ktorá oboznámila prítomných 

o niektorých zmenách v daniach s ohľadom na školenie, ktorého sa zúčastnila k tejto 

problematike. Členovia komisie navrhli niektoré úpravy pri daniach a poplatkoch zosúladiť 

tak, aby nemali veľký dopad na rodinný rozpočet. Návrhy sadzieb daní tvoria prílohu 

zápisnice. Po vzájomnej dohode sa členovia komisie dohodli, že pri daniach sa zvýšia sadzby 

o 5 % u rodinných domov, nadzemné podlažie zostane bez zmien, niektoré úpravy sú pri 

priemyselných a ostatných stavbách a chatách. Napr. pre porovnanie: 

 za rodinný dom o výmere 80 m2, bez poschodia v roku 2012 je daň z nehnuteľnosti 

6,40 € a v roku 2013 by bola 6,72 €, 

 za rodinný dom s tou istou výmerou s jedným podlažím v r. 2012 je daň 8,80 € 

a v roku 2013 by bola 10,72 €.  

Diskutovalo sa aj o výške miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorý sa pôvodne 

navrhol zvýšiť o 1,- €, avšak na minulom zasadnutí bolo odporučené nezvyšovať ho, naopak 

hľadať možnosť zníženia výdavkov formou stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov z obce 

do zberného dvora. Ing. Belavá predložila rozbor k vývozu kontajnerov v roku 2012, z čoho 

je zrejmé, že za 10 mesiacov t.r. nás vývoz kontajnerov v počte 95x vyšiel na cca 15 000 €. 

Vývoz 1 ks kontajnera obec v priemere stojí cca 159,- €. Skutočnosť navýšenia poplatku 

starosta obce obhájil tým, že obec dopláca na vývoz ročne cca 13 000 €. Stiahnutie všetkých 

kontajnerov nevidí najšťastnejším riešením, nakoľko hrozí množenie divokých skládok, čo by 
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malo za následok pokutu pre obec. Túto problematiku chce riešiť vybudovaním zberného 

dvora smerom na Chmelisko. 

Ing. Kvaššay poukázal na to, že už v minulosti navrhoval zriadenie zberného dvora, čím sa 

už mohli ušetriť nemalé finančné prostriedky a k problematike sa stále na zasadnutiach 

komisie aj obecného zastupiteľstva vraciame bezvýsledne. Starosta vysvetlil, že na tomto 

zámere pracuje, problémom je nevysporiadaný pozemok, ktorý majetkovo vysporadúva. Po 

vysporiadaní pozemku chce požiadať aj o dotáciu z Environmentálneho fondu. 

Členovia komisie navrhli, aby poplatok za KO ostal na úrovni roku 2012 aj s úľavami 

pre študentov, u detí – držiteľov preukazu ZŤP/S. Za využívanie veľkokapacitného kontajnera 

sa navrhol poplatok v sume 30,- € za m
3
, čo však vopred musí byť ohlásené na obecnom 

úrade. Ing. Kvaššay vidí problém s kontajnermi stále za nedoriešený a doplácame na 

nedbalosť niektorých občanov všetci. 

Zvýšenie daní sa navrhlo pri dani za psa zo 6,- na 7,- €, pri poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia o 1,- €.  

Navýšenie o 1,- € sa navrhlo aj pri hrobových miestach, pri prenájme za KD pre 

podnikateľov z 200,- € na 300,- € /vzhľadom na zvýšenú spotrebu za EE/, za nájom 

zdravotného strediska – detská ambulancia /výmena okien/, za využívanie viacúčelového 

ihriska o 1,- € pri umelom osvetlení a niektoré menšie úpravy. Prehľad o návrhu poplatkov na 

rok 2013 tvorí prílohu zápisnice.  

Komisia odporučila zverejniť nezaplatené hrobové miesta na úradnej tabuli, na 

cintoríne a internetovej stránke obce. 

K bodu 3/  

Ing. Belavá predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 

a 2015. Pri návrhu rozpočtu sa zohľadnili navrhované zmeny pri daniach a poplatkoch, taktiež 

niektoré úsporné opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu.  

Ing. Matušová upozornila na úsporu pri výdavkoch s ohľadom na prijaté memorandum 

ZMOSU, ktoré podpísal aj starosta obce.  

Vzhľadom na pôvodne deficitný návrh rozpočtu, členovia komisie upravili niektoré 

položky v kapitálovom rozpočte, vzhľadom na viazanosť vlastných prostriedkov. Niektoré 

investičné akcie sa presunuli na nasledujúce roky. Za prioritné pri investíciách sa zohľadnilo: 

zateplenie MŠ, výmena okien, budovanie turistického chodníka – pešia zóna v obci, kúpa 

pozemku pre zberný dvor, pokračovanie v budovaní kanalizácie v obci, dobudovanie 

viacúčelového ihriska, dobudovanie vodovodu, rozšírenie miestneho rozhlasu a vybudovanie 

ihriska pri bytovkách.  

Členovia komisie sa vrátili k prejednávaným žiadostiam o dotácie v zmysle VZN obce 

pre rok 2013 a navrhli vzhľadom na úsporné opatrenia pre SZOPK Pružina dotáciu vo výške 

200 €, pre klub dôchodcov pri obecnom úrade dotáciu 300,- € a pre Jaskyniarsky klub 
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Strážovské vrchy 100,- €.  Ing. Kvaššay a Ing. Matušová navrhovali dotáciu pre SZOPK vo 

výške 300,- €, vzhľadom na činnosť, ktorú v obci vykonávajú.  

Ing. Matušová odporučila, aby sa dopracovali zmeny v návrhu rozpočtu podľa pripomienok 

členov komisie s obmedzením niektorých investičných akcií a tento návrh bol zverejnený 

a predložený na rokovanie do obecného zastupiteľstva.  

K bodu 4/ 

Ing. Matušová sa opýtala na návrh zmien rozpočtu k 31. 12. 2012, na čo jej Ing. Belavá 

odpovedala, že návrh pripraví do OZ. 

Ing. Matušová prostredníctvom e-mailu požiadala poslancov, na ktorých mala e-mailové 

adresy (Ing. Jaroslava Beňadika, Ing. Petra Kvaššaya, p .Dušana Jance, kontrolóra obce – Ing. 

Rudolfa Zaťku) v súvislosti s prípravou rozpočtu o ich návrhy, ktoré by sa zapracovali do 

rozpočtu. Zároveň požiadala aj o koľko % navrhujú zvýšenie platu starostu v roku 2013, ktoré 

je potrebné začleniť do návrhu rozpočtu na rok 2013. Do zasadnutia FK nedostala odpoveď, 

avšak 29. 11. 2012 dostala od Ing. Beňadika odpoveď: ,,Navrhujem v súčasnosti nezvyšovať 

plat starostu obce.“ 

Ing. Matušová sa informovala ohľadom použitia príjmu z projektu na Rekonštrukciu ZŠ. 

Starosta vysvetlil, že z vrátených finančných prostriedkov za Rekonštrukciu školy z projektu 

sa plánuje rekonštrukcia kultúrneho domu, čo bude predmetom prejednávania záverečného 

účtu v roku 2013 po vyčíslení prebytku hospodárenia za rok 2012. V súčasnej dobe starosta 

dal spracovať komplexný projekt na rekonštrukciu KD. Navrhol, aby bolo spracovaných viac 

variant na vykurovanie. Za prioritné označil práve rekonštrukciu KD a investície do budovy 

materskej školy, vzhľadom na vysoké náklady na vykurovanie.   

Ing. Belavá požiadala o preklasifikovanie niektorých výdavkov z roku 2012 tak, aby prijaté 

finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva SR za projekt „Rekonštrukcia ZŠ“ 

v objeme cca 65 000 € boli vo výdavkoch  rozpočtu ešte v tomto roku v členení na bežné 

a kapitálové. Tieto výdavky by sa preúčtovali len interným dokladom a reálne by finančné 

prostriedky zostali na BÚ prebytkom hospodárenia a využili by sa v roku 2013 na 

rekonštrukciu KD, resp. materskej školy, podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. S týmto 

návrhom členovia komisie súhlasili.  

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 sa tieto zámery nezapracovali, vzhľadom k tomu, že 

záverečný účet sa bude prejednávať až v roku 2013 ako aj použitie prebytku hospodárenia. 

Ing. Jakubeková  nepovažuje za správne, že v návrhu rozpočtu na rok 2013 úplne vypadli 

odmeny a to aj vzhľadom na výkon prenesených kompetencií, ktoré obec zabezpečuje, ako i 

termínovaným úlohám, ktoré sa v priebehu roka zabezpečujú.  

Ing. Zaťko, hlavný kontrolór obce doplnil, že vzhľadom na infláciu, idú i tak platy dole. 

Návrh rozpočtu po navrhovaných úpravách odporučil schváliť.  
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Ing. Kvaššay sa informoval, či bude ešte do konania obecného zastupiteľstva zasadať obecná 

rada, k čomu starosta informoval, že bude rada zasadať ešte 1-krát. 

 

K bodu 5/ 

V závere zasadnutia Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a diskusiu a spoluprácu 

za celý rok 2012 a požiadala o prípravu návrhu na zmeny rozpočtu pre rok 2013, ktoré sa 

budú schvaľovať v decembrovom OZ. Zasadnutie komisie ukončila. 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

 

                                                                                           Ing. Anna   M a t u š o v á  

                                                                                         predsedníčka finančnej komisie 

 

 

 

 


