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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom úrade v Pružine, zo dňa 23. 09. 2014 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  1. Otvorenie 

                         2. Správa hlavného kontrolóra obce Pružina za rok 2013 

                         3. Čerpanie rozpočtu obce Pružina k 18. 09. 2014 

                         4. Diskusia 

                         5. Záver. 

 

K bodu 1/: 

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

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

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

 

K bodu 2/: 

 Ing. Zaťko predložil „Správu hlavného kontrolóra obce Pružina za rok 2013“, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice. Hlavný kontrolór v krátkosti oboznámil s obsahom vykonaných 

kontrol, z ktorých boli vyhotovené  zápisy. Správa bude predložená aj na zasadnutie OZ.  

 V súvislosti s predloženou správou a končiacim sa volebným obdobím, finančná 

komisia navrhla vyplatiť hlavnému kontrolórovi obce Ing. Rudolfovi Zaťkovi odmenu za 

vykonané kontroly za rok 2013 vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, 

určeného podľa § 18 ods. 1, písm. c/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Odmena 

je navrhnutá za priebežné zabezpečovanie a plnenie úloh v zmysle prijatého plánu kontrolnej 

činnosti na rok 2013 a v zmysle  prijatých Zásad o odmeňovaní starostu, zástupcu starostu, 

hlavného kontrolóra, poslancov OZ a členov komisií pri OZ v Pružine. 

 

K bodu 3/: 

 Ing. Belavá zaslala všetkým členom komisie čerpanie rozpočtu obce k 18. 9. 2014. 

Z predloženého materiálu je zrejmé, že: 

Bežné príjmy aj bežné výdavky boli plnené na  70 %. 

Kapitálové príjmy boli plnené len na 5 %, kapitálové výdavky boli plnené na 13 %. 

Finančné operácie príjmové boli plnené na 93 % a výdavkové FO boli plnené na 67 %.  

 Ing. Matušová sa informovala o niektorých položkách v rozpočte, k čomu bolo podané 

vysvetlenie. 

 V zmysle predloženého čerpania rozpočtu členovia komisie odporúčajú: 

- Z dôvodu úspory energie vykonať oteplenie povaly v KD, v zmysle schváleného 

rozpočtu na rok 2014. 

- V rámci schváleného rozpočtu vyasfaltovať bežeckú dráhu na viacúčelovom ihrisku 

pri ZŠ Š. Závodníka v Pružine 

- V rámci schváleného rozpočtu rozšíriť rozhlas v dolnej časti obce, v zmysle 

požiadavky občanov. 
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Iné pripomienky k čerpaniu rozpočtu neboli vznesené. Komisia konštatovala nízke čerpanie 

kapitálového rozpočtu. Ing. Belavá informovala o prijatej dotácii na vodovod 

z Environmentálneho fondu aj úhrade faktúru, čo už bude v čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2014.  

  

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

Ing. Belavá zaslala členom komisie aj ostatným poslancom návrh  zmien v rozpočte obce 

k 26. 9. 2014. V navrhovaných zmenách rozpočtu sú zohľadnené požiadavky na úpravu  

príjmov a výdavkov. 

 

Ing. Matušová zhrnula jednotlivé zmeny v rozpočte  obce a k tomuto bodu otvorila diskusiu.  

Na dotazy ohľadom zmien v rozpočte obce podala vysvetlenie Ing. Belavá.  

Členovia komisie s navrhovanými zmenami súhlasili a odporúčajú ich schváliť aj v OZ. 

Ing. Matušová sa informovala, či sú nejaké podnety od občanov na riešenie v komisii. 

 

Ing. Zaťko informoval členov komisie o preverení sťažnosti v Richtárskej ulici na doriešenie 

rigólu pri rekonštruovanej miestnej komunikácii. Po obhliadke s poslancom Jance je 

predbežný rozpočet na túto akciu cca 4 500,- až 5 000,- €, na čo však obec teraz nemá 

financie. Odporučil preto toto zaradiť do rozpočtu na budúci rok. 

 Ing. Matušová opätovne požiadala o doriešenie tohto problému, pretože v čase dažďov im 

voda tečie až do dvora a po zime sa cesta znehodnotí.  

Ing. Zaťko mal aj dotaz na vybudovanie prístrešku nad terasou do školskej jedálne, hlavne 

v čase dažďov je problém, keď tam čakajú žiaci zo ZŠ. 

 

Ing. Kvaššay – v súvislosti s výstavbou prístupovej cesty k obecnému úradu, upozornil na 

zabezpečenie odvodnenia do kanalizácie od ZŠ, nakoľko pri veľkých dažďoch šachta 

nepostačuje. Zároveň navrhol vyasfaltovať aj obecný pozemok pri moste smerom 

k Mičekovým, kde by sa mohli vytvoriť nové parkovacie miesta.  

Vďalšom bode Ing. Kvaššay navrhol doriešiť výdaj stravy v základnej škole pre žiakov 

a neprikláňa sa k návrhu Ing. Zaťku k vybudovaniu prístrešku pri ŠJ. V škole je dosť 

priestorov na zriadenie výdajne jedál. 

 

Ing. Jakubeková – odporučila vybudovanie výdajne jedál až po odporučení hygienikov.  

 

K bodu 5/:  

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

poďakovala hlavnému kontrolórovi, členom komisie, ale aj pracovníkom obce za spoluprácu 

a prípravu materiálov, ako i podnetné návrhy na riešenie počas celého volebného obdobia. 

Zasadnutie finančnej komisie ukončila.  

 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

 

                                                                                                   Ing. Anna   M a t u š o v á  

                                                                                             predsedníčka finančnej komisie  


