
Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve 

v Pružine, konaného dňa 8. júna 2012 na obecnom úrade v Pružine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  1/ Otvorenie 

                        2/ Prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Pruţina za rok 2011 

                         3/ Zmeny rozpočtu obce k 31. 12. 2011 

                         4/ Čerpanie rozpočtu obce k 31. 05. 2012 – informácia 

                         5/ Diskusia 

                         6/ Záver 

K bodu 1/: 

 Zasadnutie finančnej komisie otvorila a viedla predsedníčka Ing. Matušová. 

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, o ktorom dala 

hlasovať. Zároveň navrhla prerokovať body 3/ a 4/ súčasne, nakoľko sa týkajú 

rozpočtu obce, k čomu neboli vznesené pripomienky.  

K bodu 2/: 

         Všetkým členom komisie bol elektronicky predloţený návrh záverečného 

účtu obce za r. 2011 po vykonaní auditu.  

Ing. Matušová stručne zhodnotila predloţený návrh záverečného účtu, pričom 

informovala o plnení rozpočtu za rok 2011. Zároveň podotkla, ţe obec za rok 2010 

vykázala schodok hospodárenia vo výške 65 193,28 € a za rok 2011obec je 

v hospodárení v prebytku, čo je pozitívne. Taktieţ uviedla, ţe návrh záverečného 

účtu je včas zverejnený aj na internetovej stránke obce. Zvlášť poďakovala 

kompetentným pracovníkom, poverených výberom daní, za zodpovedný prístup pri 

ich vyberaní, ako i občanom za ich včasnú platobnú disciplínu. Plnenie rozpočtu 

zodpovedá hodnotenému obdobiu. Za obdobie roku 2011 obec vykázala čistý 

prebytok hospodárenia 47 330,78  € /z beţných a kapitálových príjmov 

a výdavkov/.  Nakoľko súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktoré boli 

schodkové v sume 34 638,27 € / z dôvodu splátok úveru ŠFRB a  Dexii banke/, 

obec tvorí rezervný fond z tohto rozdielu, t. j. v sume 12 692,51 €. O jeho pouţití 

rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

 Ing. Belavá predloţila komisii aj stanovisko hlavného kontrolóra obce a 

nezávislého audítora po vykonaní auditu účtovnej závierky.   

Ing. Matušová vyzvala ostatných členov komisie, aby sa vyjadrili k návrhu 

záverečného účtu.  

Ing. Kvaššay tieţ poďakoval za zodpovedný prístup pri vyberaní daní.  

Ing. Jakubeková sa informovala ohľadom vytvorenej rezervy na daň z príjmu PO 

za rok 2011 a záväzku, ktorý obec eviduje voči Daňovému úradu z podaného 



daňového priznania. P. Belavá doplnila, ţe obci vyplýva povinnosť platiť aj 

štvrťročné preddavky, o ktoré treba navýšiť aj rozpočet. Je to v dôsledku 

legislatívnych zmien a vyšších príjmov z predaja pozemkov. Nakoľko neboli 

vznesené iné pripomienky k záverečnému účtu, Ing. Matušová odporučila prijať 

záverečný účet s výrokom – bez výhrad. 

K bodu 3/ a 4/: 

Ing. Matušová poţiadala p. Belavú o predloţenie materiálov – zmeny rozpočtu 

obce k 31.12.2011 schválené starostom obce, ako i priebeţné plnenie  rozpočtu 

k 31. 5. 2012. Tieto materiály boli doručené v písomnej forme všetkým členom 

komisie. Ing. Matušová v  krátkosti oboznámila s nutnosťou doriešiť spôsob 

schvaľovania zmien starostom obce, nakoľko zmien bolo veľa. Upozornila, ţe aj 

v marcovom obecnom zastupiteľstve bol schválený príspevok obce v sume 500 € 

na sochu J. Nepomuckého s tým, ţe nebol schválený presun z akej rozpočtovej 

poloţky bude táto zmena realizovaná. Poţiadala starostu obce, aby sa tomuto 

v budúcnosti predišlo a poslanci boli oboznámení s tým, čo sa plánuje uskutočniť 

a našli sa na to vopred financie v rozpočte.  Toto treba riešiť aj s ekonómkou obce  

a v obecnej rade. Obecné zastupiteľstvo by uţ malo dostať návrh na zmeny po tom, 

čo budú doporučené finančnou komisiou, resp. obecnou radou. Predišlo by sa tak 

niektorým problémom pri zmenách rozpočtu aj pred výkazmi, v prípade, ţe sa 

v tom čase nekoná obecné zastupiteľstvo. Ing. Matušová sa tieţ informovala o 

doterajšej právomoci starostu pri schvaľovaní zmien rozpočtu. V minulosti obecné 

zastupiteľstvo schválilo starostovi právomoc vykonať presuny v rozpočte do výšky 

1 000 €. Takúto právomoc finančná komisia navrhuje aj v súčasnosti. 

Po dôkladnom zvážení skutočností ohľadom zmien rozpočtu, finančná komisia 

odporučila, aby obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi právomoc presunu 

medzi jednotlivými položkami v rozpočte do sumy 1 000 € a to štvrťročne 

v rámci bežného rozpočtu. 

Zároveň Ing. Matušová oboznámila s plnením rozpočtu obce k 31. 5. 2012 

a informovala sa ohľadom poloţiek, kde plnenie bolo vyššie ako zodpovedá 

hodnotenému obdobiu, k čomu dostala vysvetlenie od p. starostu. Celkové plnenie 

rozpočtu bolo na 23 %. Toto niţšie plnenie ovplyvňujú plánované kapitálové 

príjmy a výdavky, ktoré sa zatiaľ nerealizovali. Beţný rozpočet bol v príjmoch 

plnený na 48 % a vo výdavkoch na 39 %. 

 V tomto bode starosta obce oboznámil členov komisie aj s poţiadavkou 

základnej školy, ohľadom otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD od nového školského 

roka. FK odporučila, aby ZŠ uviedla výšku finančých prostriedkov na otvorenie 

ďalšieho oddelenia ŠKD, čo bude potrebné doloţiť do obecného zastupiteľstva.  

Starosta tieţ informoval aj o potrebe navýšenia rozpočtu na opravu lavíc na ihrisku 

TJ z dôvodu konania osláv 50. výročia organizovaného futbalu v obci, ktoré sa 

pripravujú na 1. júla t.r. Členov komisie stručne oboznámil s programom osláv.  

Ing. Belavá poţiadala o nájdenie zdrojov na finančné krytie novej pracovnej sily 

v školskej jedálni. Starosta predloţil členom komisie rozpis úhrad z úradu práce na 

krytie odvodov na túto pracovnú silu, čím by sa celkové náklady obce zníţili.  



Členovia komisie sa informovali o dĺţke pracovného pomeru na vytvorené miesto, 

počet stravníkov v ŠJ, k čomu starosta podal vysvetlenie.  

Na obecné zastupiteľstvo bude predloţený návrh na úpravu rozpočtu aj s finančným 

krytím. 

K bodu 5/  D i s k u s i a : 

Ing. Matušová: 

-opýtala sa na poţiadavky od občanov, na čo jej bolo povedané, ţe momentálne nie 

sú ţiadne.  

-poţiadala starostu obce o doplnenie niektorých podstatných údajov do „Zásad 

odmeňovania poslancov a členov obecného zastupiteľstva“ s tým, ţe v nich chýba 

úväzok hlavného kontrolóra a výška mesačnej odmeny pre zástupcu starostu,  

- mala dotaz, či sa k MDD dávali nejaké darčeky pre zdravotne postihnuté deti 

v obci a tieţ pre jubilujúcich občanov (napr. 80.rokov veku, zlatá svadba), na čo sa 

zvyšovali aj financie v rozpočte. Starosta vysvetlil, ţe do konca júna by sa malo 

uskutočniť prijatie jubilujúcich za I.polrok 2012.  

Ing. Belavá  

– predloţila dodatok č. 1 k VZN č. 1 – návrh na úpravu výšky príspevkov v škole 

a v školských zariadeniach s tým, ţe sa navrhujú vyššie pásma stravného a to z 2. 

pásma do 3. pásma v dôsledku zvýšených cien potravín. Návrh pripravila p. 

Bahnová, vedúca ŠJ. Dodatok tvorí prílohu zápisnice. Taktieţ poţiadala 

o prehodnotenie výšky príspevkov na MŠ a ŠKD. V súčasnosti tento príspevok činí 

5,- € za dieťa v MŠ /neplatia predškoláci/ a 3,- €/1 dieťa v ŠKD. Obec môţe zváţiť 

zvýšenie poplatku, resp. stanovenie poplatku na prevádzku. 

    Ing. Kvaššay k návrhu dodatku VZN č. 1/2011 o výške príspevkov odporučil 

uvaţovať o symbolickom poplatku 10,- € na rok/1 dieťa, resp. zváţiť skutočnosť, 

ţe ak zariadenie navštevujú viaceré deti z rodiny, tento poplatok by sa platil len za 

1 dieťa. Tento príjem navrhol pouţiť podľa odporučenia Rady MŠ. S týmto 

návrhom súhlasili aj ostatní členovia komisie a bude predmetom diskusie v OZ.  

Doterajšie poplatky v sume 3,- € za ŠKD a 5,- € za MŠ zatiaľ komisia odporučila 

ponechať v stanovenej výške. 

 

Ing. Belavá  

– predloţila návrh dodatku č. 2 k vnútornému predpisu pre vedenie účtovníctva 

platného na rok 2012 s vyčíslením % - nych úhrad pri prevádzkových výdavkoch 

u originálnych kompetencií – MŠ ŠJ a za matriku. Dodatok č. 2 tvorí prílohu 

zápisnice. K tomuto návrhu neboli ţiadne pripomienky.  

 

Zároveň poţiadala o zosúladenie prijatého uznesenia, ohľadom vyberania záloh na 

čistotu po  diskotékach a zábavách. Prax ukázala, ţe v prípade organizátora, ktorým 

je naša organizácia, je problém zloţiť vopred zálohu 100,- €, ktorá bola schválená.  

 



      Ing. Kvaššay navrhol, ţe v prípade, ak bude  vlastná organizácia organizátorom 

kultúrneho podujatia, zálohu vopred nezloţí, ale ak nebude poriadok v blízkosti KD 

a obecného úradu na poţadovanej úrovni, resp. s výhradami správcu KD, poplatok 

u organizácie bude 50,- € za nájom  + 100 € na upratanie uhradený obci pri 

preberaní KD hneď po uskutočnenej akcii. 

 

- Ing. Belavá poţiadala o nájdenie zdrojov k úhrade predloţenej investičnej 

faktúry firme VK SOK v sume cca 14 000 €. Ing. Matušová sa opýtala, k čomu sa 

vzťahuje táto faktúra, čo je jej predmetom a potrebné náleţitosti, ktoré z nej 

vyplývajú – dátum  prijatia faktúry na Obecnom úrade. Odpoveď od starostu znela: 

týka sa to cesty na Dolnom konci (časť: 100 domov) - obrubníkov a práce s tými 

súvisiace. Ing. Matušová poznamenala, ţe počiatočnou informáciou však bolo, ţe 

táto miestna komunikácia nebude hradená z rozpočtu obce. Ing. Belavá doplnila, ţe 

faktúra došla 25. 01. 2012 a splatná je 30. 11. 2012. 

 

    Taktieţ informovala o návrhu na odpis pohľadávky voči firme RUBUS Invest 

v sume 129 620 € /vyčíslené penále za nedodrţanie termínu pri dokončovaní 

bytov/. Po vykonanom audite bolo odporučené zaslať firme ešte 1 výzvu 

a v prípade, ţe firma opäť nebude preberať zásielky, podať návrh na odpis pre 

riziko vymoţiteľnosti.     

Ing. Kvaššay 

- poţiadal o  príspevok na nákup brán pre mladších ţiakov registrovaných v rámci 

TJ v sume cca 200 €. Ing. Belavá informovala, ţe v rámci rozpočtu bolo TJ 

schválených pre r. 2012 4 000 €. Je preto potrebné dať poţiadavku priamo 

predsedovi TJ p. Hijovi a tento výdavok bude zahrnutý priamo v rozpočte TJ. 

 

- Ing. Kvaššay zároveň poďakoval starostovi za zabezpečenie poriadku a čistoty 

po Ţofijskom jarmoku a diskotéke, aj vďaka p. Kubišovi M. a 

verejnoprospešným pracovníkom vedených p. Vojtechom Kvaššayom. 

Starosta  

-  informoval o legislatívnych zmenách ohľadom opatrovateľskej sluţby, nakoľko 

by sa opäť mala meniť výška úhrad za túto sluţbu formou VZN a to z 0,80 €/hod. 

na 1,25 €/hod. Nakoľko má vedomosť, ţe tento zákon sa má opäť prehodnocovať, 

vypracovaný návrh VZN predloţí na schválenie v júnovom OZ s účinnosťou od 1. 

1. 2013, dokedy by sa mali tieto zmeny uskutočniť.  

 

K bodu 6/  Z á v e r : 

 Nakoľko nikto z prítomných nemal ţiadne pripomienky ani návrhy do diskusie, 

Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť,  diskusné príspevky a návrhy 

a zasadnutie finančnej komisie ukončila.  

Zapísala: Ing. Marta Belavá  

                                                                               Ing. Anna  M a t u š o v á  

                                                                        predsedníčka finančnej komisie 


