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Zápisnica zo zasadnutia  

finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Pružina, zo dňa 15. 11. 2012 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 1/ Otvorenie          

                        2/ Hospodárenie obce Pružina k 31. 10. 2012   

                         3/ Návrh zmien daní a poplatkov pre r. 2013 

                         4/ Diskusia    

                         5/ Záver 

K bodu 1/ Zasadnutie finančnej komisie otvorila a viedla jej predsedníčka. Ing. Matušová. 

V úvode oboznámila prítomných s programom zasadnutia a o programe dala hlasovať. 

K programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy na doplnenie.  

K bodu 2/ Na základe vyžiadania predsedníčky FK, zaslala Ing. Belavá všetkým členom 

komisie čerpanie rozpočtu obce k 31. 10. 2012. 

Ing. Matušová sa informovala ohľadom  plnenia rozpočtu na položkách – dane za minulé roky 

a cintorínske poplatky. 

 K vyššie uvedeným položkám boli vznesene dotazy a FK prijala stanovisko: 

a/  Daňové nedoplatky riešiť výzvami, resp. prizvaním na obecný úrad k ich úhrade, 

b/ Cintorínske poplatky zaktualizovať, vyhlásiť v miestnom rozhlase informáciu pre občanov 

o povinnosti uhradiť poplatok na 10 rokov, zaktualizovať zaplatené a voľné miesta v pasporte 

cintorína a to na úradnej tabuli obce, v informačnej tabuli na miestnom cintoríne aj na 

internetovej stránke pre občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt v termíne do 09. 12. 2012. 

 

Komisia sa zaoberala vo výdavkovej časti rozpočtu položkami: 

- zvýšené náklady na plyn v ŠJ, kde bolo podane Ing. Belavou vysvetlenie, 

- kanalizácia - náklady na ČOV sú veľmi vysoké, príjmy nízke. Treba opäť zaslať výzvy 

občanom, ktorí nie sú zapojení do verejnej kanalizácie a zaktualizovať zoznam domácnosti, 

ktoré napojené sú. Zoznam je potrebné pripraviť na zasadnutie ďalšej finančnej komisie     

/26. 11. 2012/ a to tých domácností, ktoré sa môžu a nie sú doposiaľ napojené na verejnú 

kanalizačnú sieť. K tomuto problému podal stanovisko aj hlavný kontrolór obce Ing. 

Zaťko, nakoľko sa s týmto problémom zaoberali na obecnom úrade za prítomnosti: starostu 

obce, p. Veliča a zástupcu ZO  SZZ Pružina, p. Šebáka, kde boli prijaté opatrenia 

predovšetkým k evidovaniu vývozov fekálií s úhradou. 
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- vývoz pevného domového odpadu – informácie podala ekonómka obce, kde náklady 

stúpli na vývoz, ale úspora bola za uloženie odpadu. Obec prijala  dotáciu v sume 

1 470,00 € z Recyklačného fondu za triedenie odpadu. Tento príjem sa použije na 

kúpu 2 ks kontajnerov a krytie nákladov na separáciu.  

- príspevok na plavecký výcvik – plnenie nebolo k 31. 10. – až v 11/2012.  

 

K bodu 3: 

Finančná komisia sa zaoberala aj návrhom daní a poplatkov na rok 2013, ktoré pripravili p. 

Ďurišová a p. Mikulová. Niektoré dane a poplatky sa odporúča ponechať na úrovni roku 2012, 

niektoré komisia navrhla zmeniť. Ku konečnému stanovisku finančnej komisie je potrebné 

doložiť ešte niektoré podklady na nasledujúce zasadnutie, aby boli zmeny opodstatnené. 

Komisia taktiež prejednávala návrhy na výšku nájmov v prenajímaných priestoroch obce, 

nakoľko nájomné zmluvy sa uzatvárajú len na dobu: 1 rok, a teda k 01. 01. je potrebné 

vypracovať nové nájomné zmluvy. V prípade návrhu dane za komunálny odpad bola 

rozprava, avšak komisia odporučila neprijať cestu zvyšovania výšky dane, ale hľadaním 

možností na zriadenie zberného dvora a pripraviť spôsob zabezpečenia skládkovania odpadov 

tak, aby sa zamedzilo nadbytočnému a nevhodnému skládkovaniu.  

Ing. Kvaššay odporučil obmedziť počet veľkorozmerových kontajnerov a pripraviť prehľad, 

koľko by sa ušetrilo, keby sa umiestnili do zberného dvora. Komisia odporučila, aby návrh 

riešenia uvedenej problematiky bol predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v decembri 2012.  

 

Komisia odporučila navýšiť poplatok za používania viacúčelového ihriska s umelým 

osvetlením z doterajších 10,- € na 11,- €, vzhľadom na nedoplatok za energiu. Komisia tiež 

riešila nesúlad medzi schváleným poplatkom za používanie viacúčelového ihriska vo VZN 

a jeho vyberaním. Odporučilo sa nerozlišovať druhy športu pri vyberaní poplatku ani pri 

umelom osvetlení. Poplatky platia v zmysle VZN č. 1/2010 s navrhovanom zmenou 

používania pri osvetlení z 10,- na 11, €. 

 

Niektoré úpravy sú navrhnuté pri dani za psa z doterajších 6,- € na 7,-€ aj vzhľadom na 

skutočnosť voľne pobehujúcich psov a ich odchyt, ktorý sa spoplatňuje.  

Pokiaľ ide o návrh dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad, tieto sadzby sa doriešia na 

ďalšom zasadnutí FK 26. 11. 2012. 

V prípade nájmov komisia vo väčšine prípadov navrhla výšku nájmov ponechať, len 

v niektorých odôvodnených prípadov, nájmy o niečo zvýšiť /výmena okien v ZS, zvýšená 

spotreba EE – KD/. O nájme za lesné pozemky rozhodne OZ. 
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K bodu 4/  

 

Ing. Belavá predložila do finančnej komisie návrh zvýšenia režijných nákladov v školskej 

jedálni, vzhľadom na zvýšené výdavky v r. 2012. Komisia sa s týmto návrhom zaoberala 

a odporučila zvýšenie réžie za 1 jedlo pre dospelého stravníka z 1,27 € na 1,39 € 

s účinnosťou od 1.1.2013. Zo zvýšeného príjmu za réžiu by bolo možné zakúpiť nové  

prevádzkové zariadenie v školskej jedálni. 

   

Ing. Belavá informovala o prijatej dotácii z Ministerstva pôdohospodárstva za spoluúčasť 

obce na projekte v rámci rekonštrukcie základnej školy, o ktoré obec žiadala a to v sume cca 

65 500,00 €. Je potrebné čím skôr rozhodnúť, na aké práce sa tieto finančné prostriedky 

účelovo použijú ešte do konca r. 2012. Starosta obce odporučil pristúpiť k spracovaniu 

projektu rekonštrukcie kultúrneho domu.  

Ing. Zaťko navrhol spracovať celý projekt a čiastkovo ho riešiť podľa finančných možností 

obce. Ing. Kvaššay informoval o možnosti lacnejšie vykonaných prác, resp. zapojiť na 

niektoré práce aj našich verejnoprospešných pracovníkov. Ing. Jakubeková upozornila na 

skutočnosť, že takýmto prácam predchádza verejné obstarávanie. Všetci členovia komisie 

odporučili výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu KD po vypracovaní projektu 

zverejniť na internetovej stránke obce. Čaká sa však na list z Ministerstva pôdohospodárstva 

o výške bežných a kapitálových príjmov. 

 

Ing. Belavá informovala členov komisie o žiadostiach o dotácie pre rok 2013 a to nasledovne: 

Základná škola Š. Závodníka – na prenesené kompetencie – upraví sa podľa rozpisu KŠÚ. 

ZŠ Š. Závodníka Pružina – ŠKD – spracované boli 2 varianty na 1 aj 2 oddelenia. V návrhu 

rozpočtu na r. 2013 je zapracovaná požiadavka na 1 oddelenie, 2 členovia finančnej komisie 

sa prikláňajú k zriadeniu 2 oddelení ŠKD - upraví sa pri definitívnom návrhu rozpočtu, resp. 

v obecnom zastupiteľstve. 

ZŠ Š. Závodníka Pružina – žiadosť o dotáciu na knihy do knižnice: 500,- €, zatiaľ návrh je na 

300,- €. 

ZRŠ pri ZŠ Š. Závodníka- žiadosť o príspevok na plavecký výcvik v sume 306,- €      

požiadavka je zapracovaná v návrhu rozpočtu. 

MŠ Pružina – žiadosť o riešenie opráv na budove /strecha, okná, maľovanie/, na učebné 

pomôcky, zariadenie v MŠ, revízie bez vyčíslenia dopadu na rozpočet. V návrhu rozpočtu sa 

zohľadnia najakútnejšie práce. Uvažuje sa s výmenou okien a rekonštrukciou budovy, avšak 

v prípade dotácie.  

ŠJ pri MŠ Pružina – požiadavka na gastronádoby, plynový sporák, materiálové vybavenie  

zapracované – zvýšené požiadavky budú kryté z príjmov za réžiu. 

TJ Strážov Pružina – požiadavka o dotáciu na činnosť: 4 000,00 €. Odporučené zapracovať 

do návrhu rozpočtu. 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy – požiadavka o príspevok bez uvedenia výšky dotácie. 

Komisia odporučila 100,- € aj vzhľadom na propagáciu obce akciami jaskyniarov.  

Klub dôchodcov pri obecnom úrade – požiadavka 899,- €, odporučené 300,- €. 

ZO SZOPK Pružina – požiadavka o dotáciu na 800,- €, odporučené 200,- €. 
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Farský úrad Pružina – žiadosť o dotáciu v sume spolu 7 000,- € a to na sokel na kostole, 

úpravu trávnika a elektromotor do orgánu v kostole. Odporučené doriešiť v OR.  

 

Ing. Matušová vyžiadala pripraviť pre členov finančnej komisie náklady na energie v KD 

a Ing.. P. Kvaššay prehľad o organizovaných akciách v KD do 11. 11. 2012 s vyčíslením 

príjmu za tieto akcie. Podklady spracovala Ing. Belavá a p. Ďurišová. Z prehľadov je zrejmé, 

že náklady v KD sú podstatne vyššie ako výnosy. /Výnosy 1 815,50 €, náklady 2 350,56 €/. 

Preto sa členovia komisie prikláňajú k nutnej rekonštrukcii KD a to promptne.  

 

Komisia tiež riešila nesúlad medzi schváleným poplatkom za používanie viacúčelového 

ihriska vo VZN a jeho vyberaním. Odporučilo sa nerozlišovať druhy športu pri vyberaní 

poplatku ani pri umelom osvetlení. Poplatky platia v zmysle VZN č. 1/2010 s navrhovanom 

zmenou používania pri osvetlení z 10,- na 11,- €. 

 

Ing. Belavá spracovala návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 podľa 

očakávanej skutočnosti roku 2012 s tým, že sa tento návrh upraví o navrhované zmeny 

v príjmovej i výdavkovej časti.  

Dôvodom, prečo sa členovia nevyjadrili k návrhu počas priebehu komisie, bola skutočnosť, že 

e-mail obdržali len jeden deň pred zasadnutím finančnej komisie; z čoho vyplýva, že svoje 

pripomienky môžu zaslať k dopracovaniu e-mailom  začiatkom budúceho týždňa.  

Ing. Kvaššay a Ing. Zaťko odporučili zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2013 aj 

dokončenie bežeckej dráhy na viacúčelovom ihrisku, kde však odhadované náklady by činili 

cca 14 000,00 €, čo  sa v rozpočte ráta až pre rok 2014.  

 

K bodu 5: 

Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a diskusiu a navrhla termín na ďalšie 

zasadnutie finančnej komisie na 26. 11. 2012 k vypracovaniu návrhu rozpočtu na rok 2013 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísala: Ing. Belavá 

 

                                                                                                  Ing. Anna Matušová 

                                                                                   predsedníčka finančnej komisie  


