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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Pružina, zo dňa 01. 07. 2014 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Čerpanie rozpočtu k 25. 06. 2014 

3. Rôzne A/ Domácnosti a organizácie, ktoré sú a  môžu byť napojené na kanalizačnú sieť v obci. 

                B/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013. 

                C/ Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za rok 2013. 

                D/ Návrh zmien rozpočtu obce k 30. 06. 2014.   

4. Diskusia 

 5. Záver.     

K bodu 1: 

 Zasadnutie finančnej komisie otvorila a viedla Ing. Matušová. V úvode ospravedlnila 

Ing. Jakubekovú z neúčasti na zasadnutí z pracovných dôvodov a prítomných oboznámila 

s programom zasadnutia, k čomu neboli žiadne pripomienky. 

K bodu 2: 

 Členom komisie bolo doručené čerpanie rozpočtu obce k 25. 06. 2014. K niektorým 

položkám požiadala o vysvetlenie Ing. Matušová a to v tých prípadoch, kde bolo buď nízke 

čerpanie, alebo bolo plnenie prekročené. Skonštatovala, že plnenie rozpočtu v príjmoch je na 

29 % a vo výdavkoch len na 20 %, aj vzhľadom k tomu, že zatiaľ neboli kapitálové príjmy ani 

výdavky na plánované investičné akcie. Materiál bol vzatý na vedomie. Zároveň  odporučila 

čerpanie zaslať aj ostatným poslancom pred rokovaním OZ do 4. 7. 2014. 
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K bodu 3: 

A/ Ing. Matušová požiadala p. Mikulovú o spracovanie zoznamov domácností a organizácií, 

ktoré sú napojené na kanalizačnú sieť v obci a tiež zoznam tých domácností, ktoré sa môžu, 

ale doposiaľ nie sú na túto sieť napojené.  

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ je stále málo domácnosti na sieť napojených, čím je nepomer 

medzi výdavkami na ČOV a príjmami za túto službu, komisia odporučila nasledovné: 

- Vyzvať tých občanov, ktorí doposiaľ nie sú napojené na sieť (v zmysle zoznamu),  

v spolupráci s komisiou životného prostredia a prijať opatrenia k zlepšeniu stavu. 

- V priebehu letných prázdnin prednostne vybudovať kanalizačnú prípojku ku základnej 

škole a k bytovkám tak, aby sa aj tieto objekty mohli napojiť na sieť a zvýšiť by sa tak 

príjem za túto službu. 

B/  Poslancom a členom komisie bola doručená správa nezávislého audítora k overeniu 

účtovnej závierky za rok 2013, ktorá bola zverejnená aj na stránke obce.  Členovia komisie 

vzali túto  správu na vedomie a  bude prerokovaná aj v OZ. 

C/  Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za rok 2013 nebola doručená 

k termínu finančnej komisie a hlavný kontrolór sa vyjadril, že ju predloží na najbližšie 

zasadnutie FK.  

D/ Členom komisie bolo doručené rozpočtové opatrenie s návrhom zmien rozpočtu k 30. 06. 

2014. Ing. Belavá vysvetlila dôvody navrhovaných zmien. K navrhovaným zmenám boli 

vznesené nasledovné pripomienky: 

- Ponechať pôvodný rozpočet na dokončenie oválu viacúčelového ihriska    5 000 €  

Toto opatrenie sa navrhuje aj z dôvodu, že dráhu pri viacúčelovom ihrisku treba ukončiť, 

nakoľko sa poškodzuje umelá tráva a tým sa v budúcnosti zvýšia  aj výdavky na údržbu 

ihriska. 

- Ponechať pôvodný rozpočet na rozšírenie miestneho rozhlasu                     2 000 € 

- Ponechať rozpočet na zateplenie KD                                                            1 650 € 

Spolu v sume                                                                                                 8 650 €, 

vzhľadom na dôležitosť týchto prác a oprávnené poslanecké návrhy do rozpočtu pre rok 2014. 
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Tieto zmeny sa navrhujú presunúť na krytie výdavkov z vlastných zdrojov na turistický 

chodník Potôčky v rámci projektu z PPA a potrebné finančné prostriedky presunúť z položky 

na rekonštrukciu bývalej farskej budovy – ako spoluúčasť na plánovanom projekte na Dom 

Štefana Závodníka.  

Taktiež sa navrhujú doplniť do zmien rozpočtu tie položky, u ktorých je predpoklad, že sa 

nenaplnia a to v príjmoch za réžiu v ŠJ a  vo výdavkoch na stravovanie v MŠ a ŠJ. Naopak 

zvýšiť rozpočet na údržbu OÚ, vzhľadom na pôvodne neplánovanú výmenu radiátorov.  

Členovia komisie vzali na vedomie a s odporučenými pripomienkami navrhli prijať  v OZ. 

K bodu 4:   D i s k u s i a  

Ing. Matušová 

-  mala dotaz, či nie sú požiadavky zo strany občanov na riešenie finančných otázok 

- Požiadala o podanie informácie, aké faktúry sa hradili z prostriedkov rezervného 

fondu a ktoré miestne komunikácie  sa rekonštruovali, čo Ing. Belavá zdokladovala. 

- Mala pripomienku k rekonštrukcii miestnej komunikácie „Richtárska“, vzhľadom 

k tomu, že nastali problémy pri dažďoch – stojí tam voda a preto je nutné vybudovanie 

rigolu, ktorý bol pôvodne plánovaný. Tieto výdavky navrhuje kryť z  rozpočtu na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. Odporučila, aby stavebná komisia premerala 

dĺžku rigólu a spoločne so starostom pripravili rozpočet na jeho vybudovanie do 

obecného zastupiteľstva 4. 7. 2014. Taktiež mala pripomienku, prečo sa táto cesta 

nezrekonštruovala celá až po č. d. 35 – p. Majtánovú, keďže je to slepá ulica a pri d.č. 

35 je otoč pre vozidlá.  

- Odporučila, aby sa na takéto práce využili aj občania, ktorých môže obec zamestnať 

v rámci novely zákona o sociálnych službách od 1. 7. 2014. 

- Navrhla zaradiť do programu OZ aj prerokovanie návrhu odmien poslancom a členom 

komisií k dátumu 04. 07. 2014 v zmysle schválených „Zásad o odmeňovaní starostu, 

zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov OZ v Pružine a členov komisií“ 
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- Ing. Kvaššay  

- Informoval o prerokovanom bode v obecnej rade, ohľadom určenia počtu poslancov 

pre nasledujúce volebné obdobie. Návrh 7 – 9 poslancov, doteraz pracuje 9 poslancov, 

obecná rada navrhla počet ponechať.  

Členovia komisie však navrhli, vzhľadom na nepomer počtu poslancov na počet 

obyvateľov v Pružine a v časti Priedhorie, zvýšiť za Pružinu na 8 a v časti Priedhorie 

znížiť na 1 poslanca. Tento návrh predložiť aj do OZ. Zároveň komisia odporučila 

pripraviť do OZ presný prehľad o počte občanov za jednotlivé volebné obvody.  

Ing. Zaťko  

Mal dotaz, či sa plánuje cesta k cintorínu obojstranná tak, ako sa to plánovalo v minulosti 

okolo ZŠ. Navrhol toto doriešiť. 

K bodu 5 

Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a prípravu materiálov a zasadnutie komisie 

ukončila.  

 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

 

                                                                                                   Ing. Anna  M a t u š o v á  

                                                                                            predsedníčka finančnej komisie 

 

 

 


