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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Pružine, zo  dňa 22. 03. 2013 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :   1/  Otvorenie 

                           2/ Prehľad výdavkov na kultúrne podujatia, jubileá a pod. 

                     Prehľad reprezentačných výdavkov obce  a výdavkov na  reklamu a propagáciu                                 

obce za rok 2012. 

                3/ Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2012. 

                4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o podmienkach  a spôsobe   

financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Pružina. 

 5/  Záverečný účet obce za rok 2012. 

 6/  Diskusia 

  7/ Záver 

K bodu 1/ 

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

V úvode privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania. K návrhu programu 

neboli žiadne pripomienky. 

K bodu 2/  

 Ing. Belavá predložila členom komisie prehľad výdavkov na kultúrne podujatia 

a jubileá v obci za rok 2012. Výdavky na tieto podujatia činili 1 508,77 €, v čom boli 2 

kultúrne vystúpenia z príležitosti osláv 50. výročia organizovaného futbalu v obci, na okrúhle 

jubileá, zlaté svadby, karneval, stretnutie s najstaršími občanmi, na obecnú zabíjačku. 

 Ing. Matušová sa informovala o menách jubilujúcich občanov.  

Z prehľadu výdavkov  je  zrejmé, že tieto výdavky boli oprávnené. 

Členom komisie bol zaslaný aj prehľad reprezentačných výdavkov obce a výdavkov 

na reklamu a propagáciu obce za rok 2012. Z prehľadov vyplýva, že výdavky na 

reprezentáciu obce činili 902,37 € a dodávateľským spôsobom to bolo 175,- €. Spolu výdavky 

na reprezentáciu boli 1 077,37 €. Na reklamu a propagáciu obce sa v roku 2012 čerpalo 

1 453,22 € a to na reklamné predmety, kalendáre, uverejnené články v týždenníku OBZOR. 
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 Ing. Matušová sa informovala na niektoré konkrétne výdavky pri repré, ako i na 

výdavky na propagáciu obce, k čomu starosta podal vysvetlenie. Členovia komisie 

konštatovali, že výdavky boli oprávnené a relevantné. 

K bodu 3/ 

     P. Ďurišová vyhotovila inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie po 

vykonanej inventarizácii majetku obce za rok 2012, ktorý je prílohou zápisnice. 

     Ing. Matušová uviedla, že na základe príkazu starostu obce zo dňa 11. 09. 2012 bola 

vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Pružina so 

stavom k 31. 12. 2012. Zhodnotila výsledky inventarizácie s tým, že neboli zistené rozdiely 

medzi skutočným a účtovným stavom. Zároveň odporučila doplniť chýbajúce mená členov 

čiastkovej inventarizačnej komisie v ZŠ ŠZ Pružina. Taktiež odporučila, aby sa v budúcnosti  

menilo zloženie jednotlivých komisií pri vykonávaní inventúr. Ing. Zaťko doplnil, že aj 

v minulosti sa komisie striedali.  

Členovia komisie túto správu vzali na vedomie.  

K bodu 4/ 

     P. starosta obce  a ekonómka obce Ing. Belavá sa zúčastnili školenia ohľadom 

financovania materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Ing. Belavá predložila návrh VZN č. 1/2013  o podmienkach a spôsobe financovania 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. Toto VZN 

sa navrhuje prijať v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a z dôvodu nového spôsobu  financovania regionálneho školstva. Pri návrhu VZN 

sa vychádzalo z metodického usmernenia Ministerstva školstva SR, kde boli odporučené 

koeficienty pri výpočte príspevkov na školské zariadenia. V návrhu VZN sa pri ŠKD 

odporúča model podľa počtu detí navštevujúcich klub a to po 400,- €/1 dieťa podľa stavu 

k 15. 09. príslušného kalendárneho roka. Pri materskej škole sa navrhuje sadzba 1 458,78 €/1 

dieťa umiestnené v MŠ a pri školskej jedálni podľa počtu detí ZŠ a MŠ a podľa stavu k        

15. 09. príslušného roka. S týmito návrhmi súhlasili aj členovia komisie. Prijatím tohto VZN 

sa zruší VZN č. 7/2009. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli obce aj internetovej 

stránke.  

P. starosta informoval ohľadom centier voľného času. Toto financovanie neobsahuje 

vyššie uvedené VZN, ale bude schválené uznesením obecného zastupiteľstva, lebo obec nie je 

ich zriaďovateľom. Zatiaľ obec eviduje 12 takýchto požiadaviek. Navrhuje na 1 dieťa 80,- až 

100,- €, avšak tento príspevok sa navrhuje vyplácať pozadu, t.j. refundáciou s podmienkou 

predkladania dochádzky žiakov do týchto centier a škôl.  Na zasadnutí OZ sa určí aj okruh 

miest, kam sa príspevok bude poskytovať. /v rámci kraja, resp. okresu Považská Bystrica, 

Púchov a pod. /. Návrh VZN starosta odporučil prijať.  
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K bodu 5/ 

 Ing. Belavá spracovala záverečný účet obce za r. 2012. Tento materiál je zverejnený 

na úradnej tabuli aj internetovej stránke obce. Ing. Matušová zhodnotila pozitívne 

hospodárenie obce Pružina za rok 2012 nasledovne: Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový  

schodkový a spolu bežný a kapitálový vykazuje prebytok vo výške 124 037,64 €. Po 

odpočítaní sumy 8 132,94 €, ktorá sa týka nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov ZŠ ŠZ z r. 2012, dostaneme celkový výsledok hospodárenia vo výške 

115 904,70 €, t.j. čistý prebytok hospodárenia z bežných a kapitálových príjmov a výdavkov. 

Zároveň dodala, že na výšku výsledku hospodárenia mala vplyv prijatá dotácia za spoluúčasť 

na projekte rekonštrukcie ZŠ ŠZ v sume 65 627,14 €. Z prebytku bežného a kapitálového 

rozpočtu  sa kryli schodkové finančné  operácie v sume 42 638,20 €. Rezervný fond sa bude 

tvoriť v sume 73 266,50 € a o jeho použití rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

 Ing. Matušová poďakovala pracovníkom obce za výber daní a poplatkov a občanom za 

disciplinovaný prístup k plateniu. Finančná komisia odporučila prijať záverečný účet bez 

výhrad.   

K bodu 6/ 

Ing. Matušová sa informovala ohľadom rekonštrukcie kultúrneho domu, aký je postup, či sa 

spracúvajú projekty a aký je na tieto práce rozpočet.  

Vysvetlenie podal pán starosta a informoval o zadaní na  projekt rekonštrukcie KD. Práce 

chce riešiť čiastkovo – sociálne zariadenia, výmenu okien, vykurovanie, podlahy. Aby tieto 

výdavky neboli vysoké, chce, aby sa niektoré práce vykonali aj svojpomocne. Predbežný 

rozpočet na rekonštrukciu sociálnych zariadení je cca 16 500 €. Ostatné ponuky sa pripravujú. 

Finančné prostriedky na rekonštrukciu budú použité z rezervného fondu. Členovia komisie 

tiež súhlasili s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu KD.  

Starosta tiež poznamenal, že z dôvodu vysokých nákladov na vykurovanie budovy MŠ, 

plánuje z prebytku hospodárenia riešiť aj rekonštrukciu tohto zariadenia.  

Ing. Kvaššay - prikláňa sa k čiastkovej rekonštrukcii KD a k svojpomocným prácam. 

Rekonštrukcia je opodstatnená aj z dôvodu 200. výročia od narodenia Štefana Závodníka, 

ktoré si pripomenie v tomto roku.  

Starosta obce – oboznámil členov komisie, že navrhuje mladému ochrancovi prírody Bc. 

Matejovi Petrovičovi finančnú odmenu v sume 50,- € za 1. miesto vyhlásenej súťaže 

o dobrovoľníka Trenčianskeho kraja v kategórii: Ekológia (ochrana a obnova životného 

prostredia a verejných priestorov) a vzornú pomoc pri aktivitách v obci. S jeho návrhom 

členovia komisie súhlasili. 

Starosta tiež informoval o došlom liste ZO zdravotne postihnutých z Považskej Bystrice, ktorí 

žiadajú o finančný príspevok na ich aktivity, kde je aj 18  našich občanov. Komisia odporučila 
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2,- € na jedného ZŤP občana z obce. Starosta dal návrh na príspevok v sume 50,- €. S týmto 

návrhom súhlasili aj ostatní členovia. 

Starosta tiež informoval o pripravovanej slávnosti z príležitosti 200. výročia narodenia 

významnej osobnosti Štefana   Závodníka. Hlavná slávnosť bude v nedeľu 01. 09 2013 v jeho 

rodisku - Hornej Porube a dňa 02. 09. 2013 by bola v našej obci spomienková slávnosť 

v základnej škole a sv. omša v kostole so spomienkou pri hrobe Š. Závodníka. Na túto 

slávnosť chce starosta obce pozvať významné osobnosti z duchovného, politického 

a spoločenského života. Pripravená je už aj pozvánka. Starosta bude o tejto akcii ešte 

informovať v nasledujúcich OZ. 

Ing. Matušová sa informovala ohľadom listu, ktorý mal pán starosta dostať ako sťažnosť od 

dekana Farského úradu Pružina, o ktorom informoval v závere roka. Starosta dodatočne 

oboznámil prítomných s týmto  listom, ale nebral to ako sťažnosť, preto naň neodpovedal. 

Ing. Matušová zároveň požiadala, aby sa do obecného zastupiteľstva vopred pripravili návrhy, 

ktoré riešila obecná rada s uznesením OR tak, aby boli poslanci vopred  informovaní ešte pred 

konaním obecného zastupiteľstva pre pružnejšie prejednávanie materiálov – ako sú zámery 

pri odpredajoch pozemkov a pod. 

Ing. Belavá - informovala členov komisie o pridelených dotáciách našej obci na prenesené 

kompetencie na rok 2013 – na školstvo, matriku, pozemné komunikácie, register 

obyvateľstva, stavebný úrad, dotáciu z MF SR na 5 % navýšenie platov v školstve a na 

predškolskú výchovu. O tieto dotácie sa navýši rozpočet v príjmoch i výdavkoch obce.  

Uvedené informácie členovia komisie vzali na vedomie.  

Ing. Kvaššay – konštatoval, že v minulom roku bol vykonaný poslanecký prieskum 

v základnej škole ohľadom auditu priestorov, čo však nič neriešilo. Navrhol zvážiť 

umiestnenie triedy predškolákov do základnej školy, prípadne uvažovať o spojení materskej 

školy so základnou školou, kde vidí úsporu financií. Odporučil starostovi obce pripraviť spolu 

so stavebnou komisiou návrh k rekonštrukcii budovy MŠ. V krajnom prípade uvažovať 

o otvorení ďalšej triedy v MŠ pre uspokojenie požiadaviek rodičov a to aj z psychologického 

hľadiska – deti by už boli ako školáci a ľahšie by sa potom adaptovali, keď budú žiakmi. 

Členovia komisie sa k tomuto návrhu pridali a odporučili, aby sa na obecnej rade jej členovia 

zaoberali so zadaním vypracovať statický posudok ohľadom prípadnej rekonštrukcie budovy 

MŠ s plánovaným rozšírením o 1 triedu s rozšírením školskej jedálne v prípade, že to bude 

možné.   

Ing. Zaťko – doplnil, že už v minulosti obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spojenie materskej 

školy so základnou školou, s čím však nesúhlasila školská rada.  
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K bodu 7/ 

 Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani návrhy, Ing. Matušová 

poďakovala prítomným za účasť a podnetné návrhy a zasadnutie komisie ukončila. 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

                                                                                       Ing. Anna Matušová 

                                                                                   Predsedníčka finančnej komisie                                                                 

 

  

  

 

 

   

 

    

                        


