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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Pružine, zo dňa 10.9. 2013  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

P r o g r a m :    

1.  Otvorenie 

2. Čerpanie rozpočtu k 31. 07. 2013  

3. Návrh zmien rozpočtu k 30. 09. 2013  

4. Diskusia 

5. Záver. 

K bodu 1 

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

Privítala prítomných, ktorých oboznámila s programom zasadnutia, k čomu neboli vznesené 

žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Zároveň ospravedlnila Ing. Jakubekovú, ktorá 

sa zasadnutia nemohla zúčastniť z pracovných dôvodov. Na rokovanie zasadnutia prizvala aj 

p. starostu obce, ktorý sa neozval. 

K bodu 2 

 Členovia komisie boli oboznámení s čerpaním rozpočtu obce k 31. 7. 2013, k čomu 

Ing. Matušová otvorila diskusiu. K jednotlivým dotazom v čerpaní príjmov i výdavkov  

podala vysvetlenie Ing. Belavá.  

Členovia komisie opätovne konštatovali, že náklady na ČOV sú nepomerne vysoké 

a naopak príjmy veľmi nízke. Je potrebné viac úsilia venovať komunikácii s občanmi, ktorí 

doposiaľ nemajú svoje domácnosti napojené na kanalizačnú sieť a napojiť by sa mohli.  

Finančná komisia odporučila prehodnotiť projektovú dokumentáciu na kanalizáciu 

a v prípade, že domácnosti sa môžu napojiť na sieť, týchto vyzvať. Komisia odporučila 

pripraviť do obecného zastupiteľstva zoznam domácností, ktoré nie sú a mohli by sa na 

kanalizáciu napojiť.  
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P. Mikulová pripravila zoznam doteraz napojených domácností a podnikateľských 

subjektov na sieť, ktorých je zatiaľ 97. 

 Taktiež členovia komisie poukázali na nutnú údržbu miestnych komunikácií, z ktorých 

všetky sú v havarijnom stave a to aj vzhľadom na prijatú dotáciu zo ŠR na ich údržbu, ktorá 

by sa inak musela vrátiť.  

 Ing. Matušová odporučila niektoré zmeny v rozpočte v tých položkách, o ktorých sa 

vie, že sa nenaplnia, resp. kapitálovým príjmom, aby zodpovedali adekvátne kapitálové 

výdavky.  

K bodu 3 

 Ing. Belavá pripravila návrh zmien rozpočtu obce, ktoré by sa mali prerokovať 

v obecnom zastupiteľstve dňa 27. 9. 2013. 

 Členovia komisie s navrhovanými zmenami rozpočtu súhlasia. Zároveň sa                

Ing. Matušová  informovala o postupe prác pri rekonštrukcii KD, na bežné výdavky na tržnicu 

v obci, na zmeny pri výdavkoch z prostriedkov Recyklačného fondu, ohľadom výdavkov na 

vydanie knihy o Štefanovi Závodníkovi, k čomu podala vysvetlenie Ing. Belavá.  

Návrhy zmien budú dopracované a predložené poslancom 7 dní pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva.  

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

 Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom programu.  

Ing. Matušová 

- Odporučila opätovne v miestnom rozhlase vyzvať občanov k plateniu poplatkov za 

nájom hrobových miest, nakoľko ich plnenie je doteraz len na 11 % zo schváleného 

rozpočtu.  

- Odporučila, aby členovia komisie životného prostredia spolu s hlavným kontrolórom  

spolupracovali pri komunikácii s občanmi ohľadom napojenia sa na kanalizačnú sieť. 

- Poukázala na havarijný stav všetkých miestnych komunikácií, ktoré treba opraviť.  
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- Požiadala Ing. Kvaššaya, člena OR a hlavného kontrolóra Ing. Zaťku, aby na obecnej 

rade pripomienkovali neriešenie situácie s prípojkami na kanalizáciu a boli navrhnuté 

opatrenia k zlepšeniu tohto stavu. 

- Podotkla, že v minulosti upozornila na opravu dlažby chodníkov, čo sa nezrealizovalo.  

Ing. Belavá – informovala, že chodníky stále nie sú majetkom obce, vybudovali sa v čase, 

keď sa robila rekonštrukcia  hlavnej cesty, ktorej investorom bola Slovenská  správa ciest. 

Ing. Kvaššay – podotkol, že po rekonštrukcii KD by sa mali priestory KD využívať 

účelnejšie (plesy, kary a pod.). 

Ing. Zaťko – poznamenal, že vchodové dvere na KD po ich výmene by sa mali niekomu 

ponúknuť, na koľko sú ešte v dobrom stave.  

Členovia komisie odporučili nasledovné: 

-  rokovať so Slovenskou správou ciest ohľadom prevodu chodníkov do majetku obce  

- pripraviť zoznam domácností, ktoré sa môžu napojiť na kanalizačnú sieť a nie sú 

doposiaľ napojené 

- prehodnotiť projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v obci a pokračovať v jej 

budovaní v rámci možností 

- realizovať nutnú údržbu miestnych komunikácií ešte v jesenných mesiacoch. 

K bodu 5 

 Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne iné pripomienky a návrhy,                  

Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a diskusiu a  rokovanie ukončila.  

Zapísala: Ing. Belavá 

 

                                                                                                      Ing. Anna  M a t u š o v á  

                                                                                                 predsedníčka finančnej komisie 

                                                                


