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Zápisnica  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Pružine, zo dňa 26.11.2013 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny  

P r o g r a m : 1. Otvorenie  

                         2. Návrh rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 

                         3. Diskusia 

                         4. Záver.    

K bodu 1: 

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

V úvode zasadnutia ospravedlnila Ing. Jakubekovú, privítala prítomných a oboznámila ich 

s programom. Vzhľadom k tomu, že neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky ani iné 

návrhy, pristúpila k 2. bodu programu.   

K bodu 2: 

 Hlavným bodom programu zasadnutia komisie bolo prerokovanie návrhu rozpočtu na 

rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016, ktorý vypracovala Ing. Belavá.  

 Ing. Matušova v úvode oboznámila, že i napriek výzve adresovanej poslancom 

k návrhom do rozpočtu, nedostala od nich žiadne podnety. 

Na rokovanie finančnej komisie bola prizvaná aj mzdová účtovníčka p. Kardošová, 

ktorá dala vysvetlenie ku niektorým otázkam ohľadom mzdových prostriedkov v rozpočte. 

Poznamenala, že do návrhu rozpočtu už bolo zapracované aj schválené navýšenie platov 

o 16,- € mesačne na jedného zamestnanca od 1. 1. 2014 spolu s odvodovými povinnosťami, 

ako i odchodné.   

 Pri prerokovaní návrhu rozpočtu bol prítomný aj starosta obce p. Ušiak, ako i hlavný 

kontrolór obce Ing. Zaťko.  

Členovia komisie sa vrátili aj k poplatku za KD z minulého zasadnutia komisie. 

Komisia navrhla diferencovať poplatok za KD pre domácich a cudzích pri svadbách 

a rodinných oslavách. Taktiež sa zhodla na tom, aby okrem nájmu bol vždy vykonaný 

odpočet energií, ktoré budú prepočítané a prirátané k  nájmu podľa skutočnej spotreby. Nový 

návrh tvorí prílohu zápisnice. Vzhľadom k tomu, že bola toho roku prevedená rekonštrukcia 

KD, Ing. Matušová navrhla, aby komisia kultúry a športu  vypracovala smernicu 

o podmienkach využívania  KD a povinnostiach nájomcov KD na kultúrne akcie. Podklady 

prisľúbil pripraviť Ing. Peter Kvaššay. 
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 Členovia komisie podrobne prešli jednotlivé kapitoly v rozpočte a navrhli, aby:   

Oproti pôvodnému návrhu sa navýšili príjmy pri daniach na samosprávu, pri poplatku za 

likvidáciu odpadových vôd ako i v kapitálovom rozpočte o transfer na rekonštrukciu starej 

farskej budovy na Dom Š. Závodníka podľa rozpočtu o 300 000 €, nakoľko je avizovaná 

výzva s podporou z fondov EÚ. Naopak, navrhlo sa ponížiť príjem za KD. 

Vo výdavkoch sa tiež navýšil kapitálový rozpočet na uvedenú investičnú akciu aj so 

spoluúčasťou obce v sume 15 000 €. Starosta odporučil navýšiť rozpočet pre TJ Strážov 

Pružina o 400,- €, chce dokončiť tržnicu (dlažbu) a nakúpiť vybavenie do KD – stoly, 

stoličky, zrekonštruovať budovu MŠ. 

Ing. Matušová sa pozitívne vyjadrila na rozpočtované výdavky pre rok 2014 na údržbe 

miestnych komunikácií v objeme 43 182 €.        

 Hlavný kontrolór Ing. Zaťko opäť poukázal na veľký rozdiel  medzi príjmami 

a výdavkami na likvidáciu odpadových vôd.  

Pri navrhovanom rozpočte sa vychádzalo z upraveného rozpočtu 2013 a  očakávanej 

skutočnosti r. 2013 a je predpoklad riadneho splácania záväzkov voči ŠFRB i Prima banke, 

plánovanými splátkami úverov. Taktiež navrhovanými výdavkami bude zabezpečený riadny 

chod v samospráve aj v jej zložkách – materskej škole, školskej jedálni, v ktorých sa navrhuje 

prijať dodatok k VZN č. 1/2013 k príspevkom na rok 2014. Taktiež budú finančne kryté 

služby občanom – vývoz odpadu, matrika, stavebná agenda, opatrovateľská služba a pod. 

 V investičnej činnosti obce sa plánuje pokračovať v kanalizácii z prostriedkov 

Environmentálneho fondu, v budovaní vodovodu v IBV v dolnej časti obce, zrekonštruovať 

verejné osvetlenie s pomocou finančných prostriedkov z EÚ, vybudovať zberný dvor 

z prostriedkov Recyklačného fondu. Tiež sa  plánuje rozšírenie rozhlasu v IBV, ako 

i vybudovanie turistického chodníka v oddychovej zóne Potôčky, dokončenie bežeckej dráhy 

na viacúčelovom ihrisku a pre oddych v časti Mlynište vybudovať odpočívadlo, pri bytovkách 

ihrisko, ktoré akcie boli plánované ešte v r 2013. Opäť sa plánuje podporiť občianske 

združenia i CVČ v zmysle VZN o poskytovaní dotácií ako v r. 2013. 

V návrhu rozpočtu obce je zahrnutý aj rozpočet pre ZŠ Štefana Závodníka tak na 

prenesené,  ako i originálne kompetencie v sume 412 943 €.  
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Celkový rozpočet tvorí bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové 

výdavky, ako i príjmové a výdavkové finančné operácie. 

Rekapitulácia pôvodného návrhu rozpočtu na r. 2014 s výhľadom na roky 

2015 a 2016 

PRÍJMY       r. 2014         r. 2015        r. 2016 

 Bežné – obec 1 057 418 1 057 418 1 071 522 

 Bežné – ZŠ     

Kapitálové príjmy  789 599 558 475 300 700 

 Príjmové fin. operácie 2 200 2 500 2 500 

 S p o l  u 1 849 217 1 618 393 1 374 722 

  

     

VÝDAVKY 

    Bežné – obec 545 244 556 893 570 522 

 Bežné – ZŠ 410 580 436 500 442 000 

 Kapitálové výdavky  845 633 578 200 315 700 

 Výdavkové fin. operácie 47 760 46 800 46 500 

 S p o l  u 1 849 217 1 618 393 1 374 722 

 R o z d i e l           0           0        0 

      

Členovia finančnej komisie po dopracovaní navrhovaných úprav, súhlasia so zverejnením 

návrhu rozpočtu a jeho predložením na rokovanie OZ 13. 12. 2013.  

Stanovisko k návrhu rozpočtu predloží do OZ hlavný kontrolór obce. 

K bodu 3: 

 D i s k u s i a: 

- Ing. Matušová opätovne navrhla, aby bol dopracovaný a predložený do obecného 

zastupiteľstva zoznam tých domácností, ktoré doposiaľ nie sú napojené na verejnú 

kanalizáciu a môžu tak urobiť.  

- Ďalej uviedla, že na zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva dostala len pozvánku, 

nakoľko sa jednalo o navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu na dokončenie 

rekonštrukcie KD. 

- Taktiež opätovne odporúča, aby boli materiály do obecného zastupiteľstva doručované 

7 dní vopred, ako to už bolo schválené OZ. Taktiež požaduje doručiť poslancom aj 

zápisnice zo zasadnutí obecnej rady aspoň 3 dni pred konaním OZ. 

- Komisia už na minulom zasadnutí 19. 11. 2013 požiadala o doručenie stanoviska 

kontrolnej komisie k rekonštrukčným prácam v KD k postupu prác a fakturáciám, ako 

i dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní spolu so stanoviskom hlavného 

kontrolóra. Nakoľko takéto stanoviská neboli včas pred konaním mimoriadneho OZ 

doručené, tieto je potrebné predložiť ešte pred konaním OZ 13. 12. 2013.  
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- Ing. Kvaššay informoval, že plánuje opäť podať projekt za TJ Strážov Pružina a žiadať 

o dotáciu na rekonštrukciu budovy - jej sociálnych zariadení a to z nadácie Slovenskej 

sporiteľne.  

- Starosta plánuje na 8. 12.2013 koncert do KD – z Terchovej aj s akciou na Mikuláša 

a tým by sa uviedol do prevádzky aj zrekonštruovaný KD.  

K bodu 4: 

 V závere zasadnutia komisie Ing. Matušová poďakovala všetkým za účasť a podnetné 

návrhy a rokovanie ukončila. 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

 

                                                                                                     Ing. Anna   M a t u š o v á  

                                                                                                 predsedníčka finančnej komisie  


