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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, zo dňa 18. 6. 2013 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m :   1/ Otvorenie  

                           2/ Čerpanie rozpočtu k 31.05.2013  

                           3/ Návrh zmien rozpočtu k 30. 06. 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 pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Zároveň ospravedlnila p. starostu 

Ušiaka, ktorý sa  z  dôvodov pracovných povinností nemohol zasadnutia zúčastniť. 

K bodu 2/ 

 Čerpanie rozpočtu bolo zaslané  všetkým členom komisie na základe vyžiadania 

predsedníčky FK. K dotazom k čerpaniu rozpočtu v niektorých položkách podala  

vysvetlenie Ing. Belavá. 

 Členovia komisie konštatovali, že je potrebné opätovne vyzvať občanov, ktorí nie sú 

doteraz napojení na kanalizáciu a majú túto možnosť, aby tak urobili v čo najkratšom 

čase, nakoľko čerpanie výdavkovej časti rozpočtu na ČOV podstatne prevyšuje príjmy 

za likvidáciu odpadových vôd. Členovia komisie sa tiež informovali ohľadom 

rekonštrukcie KD /projekt, aké práce sa vykonali a aké práce sa pripravujú/. 

Odporučili bližšie informovať v OZ, nakoľko sa na toto vyčlenili financie 

z rezervného fondu a odporučili stavebný dozor na tieto práce. 

 Ing. Matušová konštatovala, že plnenie rozpočtu zodpovedá hodnotenému obdobiu 

a nakoľko neboli vznesené závažné pripomienky, bod programu  uzavrela ako splnený. 
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K bodu 3/ 

 Členom komisie bol doručený aj návrh zmien rozpočtu ku schváleniu v OZ k 

21. 06. 2013. Ing. Belavá zdôvodnila navrhované zmeny v rozpočte, súvisiace 

s rekonštrukciou KD, s prípravnými prácami spomienkovej slávnosti k 200. výročiu 

narodenia Štefana Závodníka, ako i ďalšie zmeny, ktoré je potrebné schváliť v OZ. 

Návrh zmien tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Matušová otvorila k tomuto bodu diskusiu. Členovia komisie nemali pripomienky 

k navrhovaným zmenám a Ing. Matušová odporučila tieto zmeny schváliť v OZ a  

predtým tento materiál zaslať všetkým členom OZ.  

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

Ing. Kvaššay P. 

 –  Informoval o podanej žiadosti o transfer cez nadáciu Slovenskej sporiteľne, k čomu 

spracoval projekt na údržbu sociálnych zariadení v budove TJ Strážov Pružina. 

Nakoľko bolo podaných až 270 žiadostí a vyhovieť mohli len 45, naša TJ sa do tohto 

výberu nedostala. Projekt bol spracovaný na sumu 1 980,- €. Ing. Kvaššay 

poznamenal, že tento projekt sa môže v budúcnosti ešte využiť.  

-  K „ zásadám o odmeňovaní ...“ mal dotaz, vzhľadom na odvodovú záťaž, či nie 

je možné odmeňovať poslancov a členov komisií na príkaznú zmluvu. Takýto spôsob 

vyplácania však vo verejnej službe, nie je možný.  

Ing. Matušová 

- Požiadala o zaslanie “Zásad odmeňovania starostu, zástupcu starostu, hlavného 

kontrolóra, poslancov“ aj pre členov FK, ktoré boli schválené Uznesením OZ zo dňa 

05. 04. 2013, bod A/ č.11/2013. K týmto zásadám uviedla, že mal byť schválený len 

Dodatok k zásadám. Nakoľko sa do nadpisu Zásad dopĺňali slová „a členov komisií“ 

a v Čl.3 sa mesačná odmena zástupcovi starostu menila na ,,odmenu vo výške 9,70 

€/hod. podľa priloženého výkazu prác, ktorými bol poverený starostom“. Ostatné 
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znenie pôvodných  zásad sa nemenilo. Odporučila toto napraviť na najbližšom 

zasadnutí OZ.  

- Informovala sa ohľadom auditu individuálnej účtovnej závierky obce za rok 

2012. Audit bol ukončený 28. 05. 2013 bez výhrad, k čomu Ing. Belavá doložila 

„Správu nezávislého audítora“. Táto správa  bude prerokovaná aj v obecnom 

zastupiteľstve. Túto skutočnosť členovia komisie vzali na vedomie. 

- Vzhľadom k tomu, že pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 21. 06. 

2013, bola poslancom doručená až 18. 06. 2013, odporučila, aby bol prijatý plán 

zasadnutí OZ a tak sa mohli komisie aj poslanci podľa tohto plánu pripraviť na 

zasadnutie a taktiež opätovne požiadala, aby boli poslancom doručované materiály, 

ktoré budú prerokované v OZ v predstihu, čo už bolo v minulosti schvaľované. 

- Taktiež upozornila na nesúlad Uznesenia OZ zo dňa 05. 04. 2013, , bod A/ 

č.9/2013 a zápisnice ohľadom prevodu z rezervného fondu zo dňa 05. 04. 2013,  

pričom v zápisnici je uvedená suma 20 000,- € a v Uznesení 20.700,-€. Toto treba 

opraviť. Správne malo byť v Uznesení uvedené 20 000,- €. 

- Požiadala predložiť na komisiu prehľad investičných akcií za rok 2012.  

Ing. Belavá prehľad predložila členom komisie a Ing. Matušová odporučila tento 

poslať aj ostatným poslancom a zároveň aj zverejniť. Prehľad tvorí prílohu zápisnice. 

- Informovala sa ohľadom ďalšieho použitia finančných prostriedkov, ktoré boli 

presunuté z prebytku hospodárenia za rok 2012 do rezervného fondu. Toto sa bude 

riešiť na najbližšom zasadnutí OZ.  

 

Ing. Belavá  

- Informovala o dotaze nezávislej audítorky k tomu, aby sa opätovne prerokovala 

právomoc starostu obce  na schvaľovanie zmien rozpočtu v priebehu roka, kde bolo 

schválené, že starosta môže vykonávať zmeny rozpočtu len v bežnom rozpočte do 

výšky 1 000 € a to štvrťročne. Odporučila neobmedzovať ho v priebehu roka, ale určiť 

to na kalendárny rok.  
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Ing. Matušová doplnila, že komisia túto právomoc odporučila ako to bolo prijaté 

v minulosti. Táto skutočnosť sa dorieši v obecnom zastupiteľstve. 

  

Ing.  Zaťko, hlavný kontrolór  

- Tiež poukázal na nepomerne vysoké náklady na ČOV v pomere k príjmom za 

túto službu obce. Treba opätovne vyzvať domácnosti, aby sa na kanalizáciu napojili 

a zoznam doterajších prípojok zaktualizovať. Taktiež poznamenal, že treba vybudovať 

prípojku ku škole a k bytovkám, aby sa mohli napojiť aj tieto subjekty na kanalizačnú 

sieť. Išlo by o dosť vysoký príjem pre obec.  

K bodu 5/ 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy v diskusii, Ing. Matušová 

zasadnutie ukončila. Zároveň poďakovala prítomným za účasť. 

 

Zapísala:    Ing. Marta Belavá 

                                                                                      

                                                                                        Ing. Anna   M a t u š o v á  

                                                                                     predsedníčka finančnej komisie 

 

 

 

  

 

 

  

                           


