
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Pružine, konaného dňa 11. 

11. 2011 na obecnom úrade v Pružine 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  

    1. Otvorenie 

    2.  Informácia zo školenia k daniam a poplatkom  

    3. Návrh zmien rozpočtu obce na r. 2011 

    4. Návrh rozpočtu obce na r. 2012 s výhľadom na roky 2013-2014 

    5. Ukončenie. 

 

K bodu 1: 

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

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, k čomu neboli pripomienky.  

K bodu 2: 

 Ing. Matušová požiadala prizvanú pracovníčku obecného úradu p. Mikulovú, aby 

oboznámila prítomných s novými informáciami zo školenia k daniam  a poplatkom. P. 

Mikulová informovala, že školenia sa zúčastnila 10. 11. 2011, ktorého cieľom bolo priblížiť 

aktuálne zmeny pre tvorbu VZN o daniach, ako i novom spôsobe vyberania daní. Nakoľko 

však prezident republiky nepodpísal novelu zákona, vo vyberaní a určovaní podmienok daní 

nenastávajú zatiaľ žiadne legislatívne zmeny. Zároveň p. Mikulová oboznámila členov 

komisie o pripravovanom VZN o daniach.  

Starosta obce navrhol ponechať doterajšie sadzby daní, ale vzhľadom na zvýšené výdavky 

za KO navrhol zvýšiť poplatok z doterajších 20 € na 21 € a úľavu pri zaplatení za všetkých 

členov domácnosti do 31. 3.2012 navrhol 2 €, teda poplatok by činil 19 € ako v r. 2011. Po 

dohode s členmi komisie sa ďalšie poplatky za KO navrhujú nasledovne: 

-  pre študentov 10,50 €/osoba/rok  

- Pre vlastníkov nehnuteľností 15 €/rok 

- Pre občanov v odľahlých častiach obce 5 €/osobu/rok 

- Pre deti – držiteľov preukazu ZŤP 2 €/rok 

- Za jednorazové použitie veľkorozmerových kontajnerov – 50 € (drob.staveb.odpad). 

P. Mikulová tiež informovala o doterajších úľavách a termíne podania žiadostí o úľavu, 

k čomu neboli vznesené žiadne pripomienky. Tlačivá zatiaľ ostávajú nezmenené. Návrh VZN 



sa pripraví tak, aby ho poslanci včas dostali a mohlo sa schváliť v OZ dňa  2. 12. 2011. P. 

Mikulová informovala komisiu aj o doterajších poplatkoch, vyberaných pri vyhláškach, či 

prenájmoch. Členovia komisie zvážili výšku poplatkov a po vzájomnej dohode navrhli 

niektoré úpravy, ktoré   tvoria  prílohu zápisnice. 

 

K bodu 3: 

Ing. Matušová požiadala Ing. Belavú o predloženie návrhu zmien rozpočtu obce k 31. 12. 

2011. P. Belavá informovala o aktuálnych zmenách rozpočtu a to predovšetkým z dôvodu 

zreálnenia plnenia rozpočtu. Zmeny sa predkladajú predovšetkým z dôvodu  neprijatých 

plánovaných transferov na kapitálové výdavky a to: 

-  revitalizáciu verejných priestranstiev spolu v sume 820 704 €,  

- v rámci tohto projektu tiež zníženie rozpočtu v bežných výdavkoch o 17 672 € na externý 

manažment,  

- ďalšie zníženie rozpočtu je navrhnuté v časti kanalizácia obce a to zníženie o 120 342 € (v r. 

2011 bola schválená dotácia zo ŠR v sume 195 000 €, plánovaná bola vyššia).  

- na vybudovanie vodojemu pre časť obce  Chmelisko bolo rozpočtovaných 30 210 € zo ŠR. 

Vzhľadom na neschválenie dotácie, navrhuje sa tiež zníženie v tejto kapitole. 

- Transfer z fondov EÚ nebol doposiaľ schválený ani na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 

preto sa navrhuje v rozpočte  túto položku znížiť a to v sume 119 534 €. 

V dôsledku viazania finančných prostriedkov na spoluúčasť z vlastných zdrojov, navrhuje 

sa suma 5 000 € z kanalizácie presunúť na úhradu faktúry za asfaltovanie plochy na 

viacúčelovom ihrisku a sumu 2 850 € presunúť na úhradu zastávky v Briestennom. P. 

Belavá  informovala tiež o navýšení rozpočtu školy na prenesené kompetencie a pre MŠ, 

spolu v sume 4 562 €.  Ďalšie zmeny rozpočtu budú predložené na decembrové OZ.  

K bodu 4: 

 Ing. Matušová nadviazala na zasadnutie zo 4. 11. 2011, kedy sa začalo s prípravou 

návrhu rozpočtu na r. 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014. Vzhľadom na prítomnosť p. 

Ušiaka, starostu obce informovala o návrhu výšky nájmov a poplatkov pre rok 2012.Nájomné 

sa navrhuje zvýšiť v prípade, že v roku 2011 sa vykonala údržba, resp. z dôvodu zvýšenia 

spotreby energií. Nová nájomná zmluva bude so SEV Poniklec v klube dôchodcov v KD.  Po 

dohode s ostatnými členmi a starostom obce sa navrhuje  mesačný nájom  3 €. Členovia 

komisie sa oboznámili s doterajšími poplatkami a navrhli v niektorých prípadoch mierne 

zvýšenie. Návrh nájmov a poplatkov tvorí prílohu zápisnice. O  týchto návrhoch rozhodne 

obecné zastupiteľstvo. Pri určovaní výšky poplatkov sa zohľadnila podpora domácich 

podnikateľov (v prípade poplatkov za miesto) a taktiež pri nájme za KD skutočnosť zvýšenia 

spotreby energií a potrebnej údržby KD. Ing. Kvaššay už v minulosti navrhol,  aby pri 

preberaní povolenia na zábavu, resp. diskotéku sa vopred inkasoval poplatok, ktorý by sa 

vrátil  v prípade, že budú priestory odovzdané ku spokojnosti zodpovedných pracovníkov OÚ.  



 Ing. Belavá informovala  o niektorých úpravách oproti pôvodnému návrhu rozpočtu 

obce. Taktiež požiadala členov komisie o odporučenie návrhu zvýšenia dotácie pre r. 2012 na 

prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

(ŠKD a ŠJ).  Nový návrh tvorí prílohu zápisnice. Doterajšie sumy platili pre r. 2010 -  príloha 

VZN č. 7/2009. K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky a návrh tvorí prílohu zápisnice. 

 P. starosta obce predložil požiadavku hasičov do rozpočtu pre r. 2012.  Taktiež 

informoval o projekte Ing. Mičekovej, ohľadom umiestnenia fotovoltaickej elektrárne 

k výrobe elektrickej energie na budove ZŠ, odkiaľ by sa odoberala energia do siete. Nájom by 

bol príjmom obce, resp. školy. Nájom navrhol cca 400 € ročne. K tomuto návrhu členovia 

komisie nemali pripomienky.  

Ing. Matušová hľadala možnosti úspory v niektorých položkách rozpočtu a usporené 

financie použiť na údržbu miestnych komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave. Zároveň 

upozornila, že novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest, starosta obce už nemá nárok na odmenu, a preto navrhla, aby v rozpočte 

na rok 2012 boli odmeny na OU krátené. P. starosta navrhol znížiť na tejto položke rozpočet 

o 2000,-€. Taktiež predložila návrh, aby v jednotlivých komisiách pracovali aj zapisovatelia 

z radov pracovníkov obce, za čo by im prináležala odmena. Starosta výšku odmeny navrhol 

ako ostatným členom komisie, t.j. 10 €/zasadnutie. Členovia komisie s tým súhlasili. Treba 

ešte zosúladiť odmeňovanie poslancov, pokiaľ ide o zástupcu starostu, ktorý je zároveň člen 

obecnej rady. Na decembrovom OZ bude predložený aj návrh  na vyplatenie odmien za OZ 

do konca r. 2011.  

Starosta odporučil navýšenie rozpočtu v časti príjmov za predaj pozemkov. Pri tvorbe 

rozpočtu sa zohľadnili úsporné opatrenia vo výdavkovej časti. V časti kapitálových výdavkov 

sa plánuje pokračovanie budovania kanalizácie, rekonštrukcia farskej budovy na Dom Š. 

Závodníka so zriadením sociálnych služieb. V rozpočte sa tiež počíta s rekonštrukciou 

miestnych komunikácií v prípade, ak bude takáto výzva z fondov EÚ.  

Ing. Matušová požiadala p. Belavú o zosumarizovanie rozpočtu a zaslanie návrhu 

podľa záverov finančnej komisie tak, aby tento mohol byť včas zverejnený a doručený 

poslancom  pripomienkovaniu, podobne ako i ostatné materiály. 

Ing. Belavá predložila členom komisie aj návrh programov programového rozpočtu, 

ktorý sa pripravuje. K tomuto nemali členovia komisie pripomienky. 

K bodu 5: 

Nakoľko k návrhu rozpočtu neboli vznesené ďalšie iné pripomienky, Ing. Matušová 

poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila. 

                               Ing. Anna Matušová 

                                                                                              predsedníčka finančnej komisie 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 


