
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Pružina, konaného dňa 

 24. 2. 2012 na obecnom úrade Pružina 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 1/  Otvorenie 

                         2/  A/ Prehľad nákladov a výnosov – kultúrny dom za rok 2011 

                              B/ Prehľad nákladov a výnosov – dom smútku za rok 2011 

                              C/ Prehľad reprezentačných výdavkov starostu obce za rok 2011 

  3/ Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie      

      majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011. 

                          4/ Zimná údržba miestnych komunikácií v obci za rok 2012 

                          5/ R ô z n e  

                          6/ Ukončenie 

K bodu 1/:    

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

Privítala prítomných, pričom ospravedlnila Ing. Jakubekovú z pracovných dôvodov. Členov 

komisie oboznámila s programom zasadnutia, voči ktorému neboli žiadne pripomienky. 

K bodu 2/: 

Na základe prehľadov a ďalších materiálov, ktoré vyžiadala predsedníčka fin. komisie 

Ing. Matušová od ekonómky obce Ing. Belavej sa finančná komisia na svojom zasadnutí 

zaoberala a analyzovala jednotlivé prehľady a poskytnuté materiály. Vzhľadom k tomu, že 

členka fin. komisie sa nemohla zúčastniť zasadnutia, k požadovaným prehľadom a ďalším 

materiálom ktoré boli zaslané ešte pred zasadnutím fin. komisie, Ing. Jakubeková nepodala 

písomné stanovisko.  

A/ Prehľad nákladov a výnosov za kultúrny dom Pružina za rok 2011 – tvorí prílohu č. 1 

a 2 tejto zápisnice. 

Z celkového prehľadu vyplýva, že náklady na kultúrny dom značne prevyšujú výnosy 

z prenájmu KD. Náklady činia spolu 3 655,52 € a výnosy činili 1 585,05 €. Z prehľadu 

vyplýva, že náklady sú vysoké predovšetkým na energie – elektrinu a vodu. Ing. Matušová 

mala pripomienku, či sa vedie evidencia spotreby energií pri kultúrnych akciách, aby bolo 

jednoznačné do akej miery nájom pokrýva náklady. Odporučila pripraviť takýto prehľad pri 

najbližších akciách v KD a o tomto informovať. Komisia dospela k záveru, že nakoľko sa 

vynakladajú nemalé finančné prostriedky na prevádzku KD, je potrebné prijať určité 

opatrenia nie zákazmi kultúrnych akcií, ale úspornými opatreniami a zaoberať sa otázkou 

vykurovania, výmenou okien. Ing. Kvaššay doplnil, že vzhľadom k tomu, že počas diskoték 



parkuje na miestnej komunikácii veľké množstvo áut, môže sa v budúcnosti uvažovať aj 

o vyberaní parkovného ako tomu je v iných obciach, či v meste, z čoho by bol ďalší príjem. 

Poukázal na niektoré  nižšie poplatky za nájom za kultúrne akcie a chýba mu príjem, ktorý by 

sa mal vyberať vopred na čistotu KD a okolia, nakoľko v minulosti bol v okolí KD 

neporiadok. Odporučil rokovať aj s p. Martinom Kubišom., resp. prizvať ho na OZ. 

 B/ Prehľad nákladov a výnosov – dom smútku za rok 2011 – tvorí prílohu 1 a 2 zápisnice 

 Z prehľadu vyplýva, že náklady sú úmerné vykazovanému obdobiu. Ing. Matušová 

pripomienkovala, že v budúcnosti odporúča po ukončení pohrebu určiť zodpovednú osobu z 

pracovníkov obce, ktorá preberie Dom smútku a tento skontroluje, aby sa zbytočne neplytvalo 

energiou, ako tomu bolo aj  pri inventarizácii majetku, ktorú tam vykonávala.  Pri výnosoch 

Ing. Kvaššay pripomienkoval, že v budúcnosti by bolo vhodné uvažovať o odpustení poplatku 

za vyhlášku v miestnom rozhlase pri pohrebe. Ing. Matušová doplnila, že o tomto sa môže 

počítať pri tvorbe rozpočtu na r. 2013. K nákladom a výnosom neboli vznesené pripomienky. 

C/ Prehľad o reprezentačných výdavkoch starostu obce za rok 2011 

Ing. Belavá spracovala prehľad čerpania reprezentačných výdavkov starostu obce za rok 2011 

spolu s čerpaním rozpočtu. Rozpočet bol 1 500 € a skutočné čerpanie bolo 709,79 € s úsporou 

790,21 €. Ing. Matušová požiadala starostu obce o vysvetlenie niektorých výdavkov, 

predovšetkým vyšších položiek, pri ktorých chýbal popis konkrétnej akcie. Zároveň 

poukázala na nesúlad v čerpaní výdavkov na zasadnutiach OZ a fin. komisie. Od pána 

starostu dostala vysvetlenie. Z repré výdavkov boli čerpané výdavky pri návštevách starostu 

obce, pri zasadnutiach OZ a komisií, pre jubilujúcich občanov, na štedrú večeru, na podporu 

klubu dôchodcov, boli zakúpené tomboly na kultúrne podujatia. Prehľad vzala komisia na 

vedomie a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

K bodu 3: 

 Ing. Matušová informovala o správe ústrednej  inventarizačnej komisie pri obecnom 

úrade o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, vykonanej 

k 31. 12. 2011 za obec Pružina, ktorú spracovala p. E. Ďurišová. Zo správy vyplýva, že 

účtovný a skutočný stav zistený pri inventarizácii  tak fyzickej, ako i dokladovej sa zhodovali 

a nevznikli žiadne rozdiely. Ing. Matušová sa informovala o niektorých stavoch na  účtoch, 

k čomu podala vysvetlenie Ing. Belavá. Uvedenú správu členovia komisie vzali na vedomie 

bez pripomienok. 

 

K bodu 5:  Zimná údržba miestnych komunikácií v obci za rok 2012 

 Ing. Matušová  požiadala starostu obce o informácie ohľadom zabezpečenia zimnej 

údržby miestnych komunikácií – výberové konanie, celkové zabezpečenie zimnej údržby. 

Starosta informoval o uzatvorení zmluvy so  ZO SZZ – Pružina, ktorú organizáciu vybral 

z dôvodu, že boli 2 ponuky, pričom cena za 1 hod výkonu u „záhradkárov“  bola nižšia. 

Doposiaľ bola 1 fakturácia za január, o čom si starosta vedie evidenciu. Priznal, že záhradkári 

začali s údržbou oneskorene. Ing. Matušová poukázala na niektoré nedostatky faktúry 

a zmluvy a to: dátumy podpisu, zverejnenia zmluvy a fakturácie neboli zosúladené, chýbal 

presný rozpis podľa hodín v uliciach, kde sa zimná údržba prevádzala. Taktiež poukázala aj 

na nesprávny predmet zmluvy a nedostatky v zabezpečovaní tejto služby pre občanov 

predovšetkým v mesiaci február, kedy sa ulice ohŕňali oneskorene. Nakoľko obec vynakladá 

aj na túto údržbu verejné financie, je potrebné doplniť rozpis na zázname prevádzky vozidla. 



Požiadala, aby v  prípade ďalšej údržby túto službu včas zabezpečila obec ku spokojnosti 

občanov. Ing. Kvaššay doplnil, že nie vždy je rozhodujúca cena, občania by akceptovali aj 

vyššiu cenu, ak by boli práce vykonané včas a v požadovanej kvalite.   

 K bodu 5  R ô z n e : 

- Ing. Matušová sa informovala ohľadom obecnej zabíjačky. Starosta podal 

informácie. Výdavky na túto akciu z obecných financií boli v sume 101,98 € 

a tieto boli zdokladované. Zabíjačka má v obci tradíciu a v tejto starosta mieni 

pokračovať. 

- Ing. Matušová mala dotaz na starostu obce, ohľadom výziev na napojenie sa na 

kanalizáciu, ktorá úloha vyplynula z decembrového zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Starosta informoval, že na konci roka bolo vyexpedovaných viac 

ako 100 výziev občanom, pričom niektorí si už spísali aj zmluvy. Pripraví prehľad. 

- Ing. Matušová sa infomovala ohľadom naloženia s vyradeným majetkom, či sa 

tento ponúkol na odpredaj. Ku tomuto podala vysvetlenie Ing. Belavá s tým, že 

občania prejavili o niektorý vyradený majetok záujem a v sume 47,- € sa tento 

odpredá. 

- Starosta obce informoval o pripravovanej investičnej akcii – socha Jána 

Nepomuckého, ktorá by sa mala vybudovať v časti Dolné Močiare v Priedhorí 

a realizovať by ju mal Michal Janiga ako svoju záverečnú prácu. Oboznámil 

prítomných s návrhom a rozpočtom cca 3 100 € na materiálové výdavky. 

Predbežne po dohode s Ing. Janigom oslovia niektorých sponzorov, počíta so 

zbierkami a požiadal aj o podporu zo strany obce. Investorom by mala byť obec, 

na pozemku ktorej by mala socha stáť v prípade, že to odsúhlasí OZ.  

- Starosta obce tiež informoval o pripravovanej komasácii v katastri Briestenné, 

k čomu je zvolaná schôdza v nedeľu 26. 2. 2012 v KD. Ide o majetok cca 600 

účastníkov, z ktorých je väčšina už neznámych.  

- Starosta tiež informoval o nominácii do Rady školy /ZŠ/, ktorej v marci končí 

volebné obdobie. Za obec bude nominovať 4 ľudí, o čom bude ešte informovať.  

- Ing. Matušová naniesla požiadavku prehľadu investičných akcií v obci za rok 

2011. Ing. Kvaššay ju doplnil, aby na nasledujúce OZ bolo poslancom aj ostatným 

občanom napríklad prostredníctvom malých letákov doručené, čo sa v roku 2011 

vybudovalo v rámci investičných akcií pre lepšiu informovanosť. To isté by bolo 

vhodné zverejniť na internetovej stránke a vo vývesnej tabuli s prehľadom o aké 

akcie sa jedná, v akej sume a kto ich realizoval. 

Takýto prehľad pripraví Ing. Belavá, ktorá zároveň členov komisie informovala 

o investíciách, ktoré boli realizované v roku 2011. 

- Ing. Belavá informovala členov komisie o rozpisoch dotácií na rok 2012, ktoré sú 

vyššie ako bol  schválený rozpočet. Prehľad pripraví aj do najbližšieho OZ. 

Komisia odporučila: 

1/ Poveriť zodpovedného pracovníka k sledovaniu spotreby energií a vody v kultúrnom 

dome a o prehľade spotreby po akciách podať informácie.  

       2/ Prijať také opatrenia v Kultúrnom dome a Dome smútku, aby sa neplytvalo energiami 

a po ukončení podujatí sa tieto budovy riadne preberali zodpovedným pracovníkom obce. 

        3/ Vykonať opatrenia k doplneniu potrebných údajov na zázname o prevádzke vozidla 

pri zimnej údržbe ciest za 1/2012 tak, aby zodpovedali zákonným predpisom.  



        4/ Do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť prehľad investičných akcií vrátane vyčíslenia 

výdavkov a dodávateľov týchto investícií obce za rok 2011 k vyššej informovanosti občanov.  

K bodu 6:  

Nakoľko nikto z prítomných nemal iné pripomienky ani dotazy, Ing. Matušová 

zasadnutie komisie ukončila a poďakovala prítomným za účasť.  

 

 

Zapísala:  Ing. Marta Belavá                                                Ing. Anna  M a t u š o v á    

                                                                                          predsedníčka finančnej komisie       

 

 

 


