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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Pružine konaného dňa 17. 06. 2011  
na obecnom úrade v Pružine   

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Záverečný účet obce Pružina za rok 2010 
                3. Návrh – Zásady odmeňovania starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov  
                                  Obecného zastupiteľstva v Pružine  
                4.  Diskusia  
5. Záver 
 
     Finančnú komisiu otvorila predsedkyňa komisie Ing. Anna Matušová. Privítala prítomných Ing. 
Petra Kvaššaya a p. starostu obce Michala Ušiaka. Ing. Mária Jakubeková a Ing. Marta Belavása 
ospravedlnili. Oboznámila prítomných s programom a začalo sa  prerokovávanie  Záverečného 
účtuobce Pružina za rok 2010. 
 
K bodu 2 
 
Ing. Jakubeková berie na vedomie Záverečný účet obce Pružina za rok 2010.  
Na základe predloženého materiálu – Záverečný účet obce za rok 2010 sa Ing. Matušová spýtala 
p. starostu, prečo nie sú v záväzkoch, ktoré obec eviduje  k 31. 12. 2010 zahrnuté odmeny poslancov 
za november a december 2010? 
P. starosta sa vyjadril, že sa jedná o malú sumu a do budúcna dá finančnej komisii za úlohu, aby 
pripravila tabuľku týkajúcu sa vyplácania odmien poslancov a ich účasti na zasadnutiach OZ, podľa 
ktorej sa budú vyplácať odmeny jednotlivým poslancom. 
Ing. Matušová si k bodu 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 zo strany 10 Záverečného účtu 
obce za rok 2010 pripravila nasledovnú tabuľku: 
 
Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce 

Bežný 898 575,00 853 599,00 44 976,00 

Kapitálový 681 820,00 790 876,00 -109 056,00 

Spolu (bežný a kapitálový) 1 580 395,00 1 644 475,00 -64 080,00 

Finančné operácie 98 115,00 38 341,00 59 774,00 

Spolu (bežný+kapit.+finanč.op.) 1 678 510,00 1 682 816,00 -4 306,00 

 
Poznámka: suma zo str. 4 a 5 Záverečného účtu obce Pružina za rok 2010: 
 368 200,00 + 101 126,00 + 429 249,00 =898 575,00 € 
 
                   suma zo str. 5 Záv. účtu   681 820,00 € 
                   suma zo str. 6 Záv. účtu      98 115,00 € 
                   suma zo str. 7 Záv. účtu   853 599,00 € 
                   suma zo str. 8 Záv. účtu   790 876,00 € 
                   suma zo str. 10 Záv. účtu     38 341,00 € 
 
Bežný rozpočet vykazuje prebytok. 
Kapitálový rozpočet vykazuje schodok.  
Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet vykazuje celkovo schodok vo výške – 64 080,00 € a ten 
má byť krytý finančnými operáciami. Finančné operácie predstavujú len 59 774,00 €. Rozdiel 
je - 4 306,00 €; keď nemáme zdroj, ako môžeme čerpať?  
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Obec nebude tvoriť Rezervný fond, pretože vo finančných operáciách vykazuje schodok.  
  
 
Vyjadrenie:  
 
Finančná komisia zaujme stanovisko Záverečného účtu obce za rok 2010 až po vyjadrení sa p. 
ekonómky obce Pružina vo vzťahu k mínusovej položke.  
 
K bodu 3 
 
Návrh – Zásady odmeňovania starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Pružine predniesla Ing. Matušová.  
K jednotlivým článkom N á v r h u  prebiehala aj diskusia. Pripomienky a návrhy podané p. 
starostom, Ing. Kvaššayom a Ing. Jakubekovou, ktorá ich poslala v písomnej forme, boli 
zapracované do predloženého Návrhu Zásad, ktoré budú predložené na prerokovanie a 
schválenie na najbližšom zasadnutí OZ. 
N á v r h – Zásady odmeňovania starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov 
Obecného zastupiteľstva sú súčasťou tejto zápisnice.  
 
K bodu 5 
 
Predsedkyňa finančnej komisie poďakovala prítomným za účasť a finančnú komisiu pri 
Obecnom zastupiteľstve v Pružine ukončila. 
 
 
 
 

  Ing. Anna Matušová 
      .                                                                                             predsedkyňa finančnej komisie 
 
Zapísala: Ing. Anna Matušová  


