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Z á p i s n i c a  zo zasadnutia  

finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve obce Pružina, konaného dňa 7.9. 2012 na 

obecnom úrade Pružina  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

P r o g r a m : 1/ Otvorenie   

                        2/  VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

                        3/ VZN č. 2/2012 o trhovom poriadku      

                        4/ Čerpanie rozpočtu k 31.08. 2012 – informácia  

                        5/ Návrh na zmeny rozpočtu obce k 30.09. 2012 

                        6/ Diskusia 

                        7/ Záver 

K bodu 1/:  

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

Privítala prítomných, ospravedlnila Ing. Jakubekovú z pracovných dôvodov /písomné 

pripomienky k materiálom doručila elektronicky/. Prítomných oboznámila s programom 

zasadnutia komisie, k čomu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.    

K bodu 2/: 

 Členom komisie bol doručený návrh VZN č. 1/2012 o Zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce. Ing. Matušová informovala prítomných o pripomienkach 

členky komisie  Ing. Jakubekovej.  Taktiež vzniesla vlastné pripomienky, ktoré odporučila 

zapracovať  do návrhu Zásad: 

        - doplniť časť o spôsobe nadobúdania  majetku obce 

- v závere Zásad doplniť kontrolu nad dodržiavaním zásad, čím odporučila poveriť  

hlavného kontrolóra obce   

- doplniť bod  schvaľovania prípadných  zmien a dodatkov VZN do právomoci 

obecného zastupiteľstva. 

Členovia komisie tiež odporučili niektoré zmeny pri predaji majetku obce, ako i výšku 

k oprávneniu pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom obce príslušným orgánom obce. 

Všetky pripomienky budú zapracované do návrhu a budú  predložené do obecného 

zastupiteľstva a zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  

K bodu 3/: 

 Členovia komisie sa oboznámili aj s návrhom VZN č. 2/2012 o trhovom poriadku. 

K návrhu bolo vznesených niekoľko pripomienok ohľadom trhových miest, ktoré boli 

doplnené o: 
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-  parkovisko pri materskej škole 

-  pri kultúrnom dome v Pružine.  

Taktiež členovia komisie odporučili, aby sa predajné dni rozšírili na celý týždeň a to 

v prípade predaja ovocia, zeleniny, zeleninovej a kvetinovej sadby, hydiny, obilia, rýb. 

Ing. Matušová odporučila vyznačiť nové trhové miesto na parkovisku pri materskej škole 

a zároveň vyznačiť parkovisko pri NS, ktoré má slúžiť pre spotrebiteľov Jednoty. Starosta 

obce informoval, že je to majetok Jednoty, tak by si to mala vyznačiť Jednota. 

Ing. Matušová zároveň informovala o pripomienkach Ing. Jakubekovej ohľadom platenia 

poplatku podľa času trvania predaja a veľkosti stánku.  

Pripomienky budú dopracované do návrhu VZN č. 2/2012  a predložené do OZ. 

Po ukončení tohto bodu programu p. starosta sa ospravedlnil a odišiel, nakoľko mal 

stretnutie.  

K bodu 4/: 

Ing. Belavá predložila čerpanie rozpočtu obce Pružina k 31. 08. 2012. K čerpaniu 

rozpočtu sa vyjadrili prítomní členovia komisie a informovali sa o plnení niektorých 

položiek, kde bolo vyššie čerpanie. Ing. Matušová sa informovala ohľadom naplánovanej 

údržby kultúrneho domu, nakoľko k 31.8. nebolo v tejto položke žiadne čerpanie. Zároveň 

sa členovia komisie informovali ohľadom prijatých dotácií z projektov v roku 2012, 

spôsobe platenia poplatkov za používanie viacúčelového ihriska aj s ohľadom na zvýšené 

výdavky na elektrickú energiu. V oprávnenom prípade pristúpiť k navýšeniu poplatkov.  

Ing. Belavá informovala ohľadom položiek, kde bolo vyššie plnenie. Iné pripomienky 

k čerpaniu rozpočtu za uvedené obdobie vznesené neboli.  

K bodu 5/: 

Ing. Belavá predložila členom komisie návrh na zmeny rozpočtu obce Pružina.        

Ing. Belavá zároveň informovala aj o výdavkoch, ktoré nie sú kryté rozpočtom ako 

napríklad zvýšená spotreba energie v ČOV, KD, na aktivačné práce, výmenu dverí na 

budove materskej školy. Členovia komisie sa informovali ohľadom odpredaja majetku – 

bývalej ŠJ, nakoľko by bolo vhodné, aby príjem z predaja bol použitý na konkrétnu  

investičnú akciu - napríklad dokončenie bežeckej dráhy na viacúčelovom ihrisku, resp. na 

rekonštrukciu KD. Členovia komisie odporúčajú, aby na zvýšené výdavky sa zmeny 

v rozpočte dopracovali v obecnej rade, resp. v obecnom zastupiteľstve a v budúcnosti, aby 

sa vopred konzultovalo, či sú v rozpočte financie. Iné pripomienky k návrhu zmien 

rozpočtu neboli vznesené. S predloženým návrhom na zmeny rozpočtu obce členovia 

komisie súhlasili. 

K bodu 6/:  

Kúpna zmluva – predaj bývalej ŠJ. K tomuto sa vyjadril aj hlavný kontrolór Ing. Zaťko, 

ktorý informoval ohľadom stanoviska nezávislej audítorky, ktorá odporučila zmluvu 

zrušiť, resp. vypracovať dodatok so záložným právom na tento majetok.                 
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      Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach nájmu bytov určených na nájom pre obyvateľov    

obce Pružina – vypracovala predložila p. Ďurišová. Návrh tohto VZN bude zverejnený na 

internetovej stránke a na úradnej tabuli obce.  

Ing. Zaťko – informoval sa ohľadom kultúrneho domu - či pokrývajú príjmy z prenájmu 

aj výdavky na kultúrny dom. Odporučil pripraviť takýto rozbor do OZ. Ing. Zaťko 

oboznámil členov komisie o vykonanej kontrole na lotérie v zariadeniach obce, ktorú 

vykonal spolu so starostom obce.  Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.   

Ing. Belavá informovala o vykonanom audite konsolidovanej účtovnej závierky, 

stanovisko audítora bude predložené na najbližšie zasadnutie  obecného zastupiteľstva. 

Stanovisko finančnej komisie: 

1/  Komisia odporúča zrušiť uznesenie OZ č. 1/2012 v bode A/5 zo dňa 16. 03. 2012, 

ohľadom prenájmu školskej jedálne, s ohľadom na odsúhlasený odpredaj tejto budovy.  

2/ Vzhľadom k tomu, aby sa predišlo tlačovým nezrovnalostiam v písomnostiach obce, je 

potrebné uvádzať osobné údaje, obchodné mená a  adresy tak, aby zaručovali správnosť 

a overenie totožnosti. 

3/ Upovedomiť obecnú radu v zmysle uznesenia č. 1/2012 bod D zo dňa 16. 03. 2012 

o skutočnosti, že nebol prehodnotený plat starostu obce, čo ukladá zákon NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov.  

4/ Vzhľadom na zasadnutia komisií Obecného zastupiteľstva, pre transparentnosť, je 

nevyhnutná evidencia účasti  každého poslanca plus členov komisie a jeho činnosť 

v komisii, čo je dôkazom schválených zásad odmeňovania poslancov – viď Uznesenie OZ 

č. 4/2011  

5/ V zásadách o odmeňovaní poslancov je potrebné doplniť: 

- výšku mesačnej odmeny zástupcu starostu obce 

- úväzok hlavného kontrolóra obce. / tieto údaje v zásadách chýbajú/.  

- Taktiež treba zosúladiť odmeňovanie zástupcu starostu obce – v zásadách je určené 

vyplácanie mesačnej odmeny zástupcovi starostu obce a treba presne špecifikovať, či 

bude odmeňovaný aj ako člen obecnej rady.  

 

6/ Komisia odporúča zrušiť uznesenie OZ č. 1/2012 v bode C/3 zo dňa 16. 03. 2012,  

ohľadom zasielania zápisnice z Obecnej rady.  

Zároveň navrhuje, aby schválené návrhy v Obecnej rade boli zasielané poslancom OZ 

v takej podobe, ako by sa mali schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ, čím sa prispeje 

k efektivite zasadnutia OZ a odstráneniu chybovosti prijatých Uznesení OZ. 
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K bodu 7/: 

 

 Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne pripomienky, Ing. Matušová zasadnutie 

komisie ukončila a poďakovala prítomným za účasť a podnetné návrhy k predkladaným 

materiálom a v diskusii.  

 

Zapísala:  Ing. Marta Belavá 

 

 

                                                                                                    Ing. Anna   M a t u š o v á  

                                                                                                         Predsedníčka FK 

 


