
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia finančnej komisie pri obecnom úrade v Pružine,zo dňa 8.  apríla 2014 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                 2. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku  inventarizá-   

                     cie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za r. 2013     

                 3. Záverečný účet obce za rok 2013 

                 4. Čerpanie rozpočtu obce k 31. 03. 2014 

                 5. Diskusia 

                 6. Záver.  

K bodu 1: 

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

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom. K programu neboli vznesené žiadne 

pripomienky ani doplňujúce návrhy.   

K bodu 2: 

 P. Ďurišová zaslala členom komisie Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov  rozdielu majetku a záväzkov za rok 2013.       

Ing. Matušová konštatovala, že i napriek prijatému uzneseniu z 05. 04. 2013, neboli vymenení 

predsedovia komisií na inventarizáciu majetku DHZ (p. Jance) zdravotného strediska 

(PharmDr. Toporová) , TJ Strážov Pružina (p. Kozák)  a  kultúrneho domu (p.Valášek).  

Zároveň sa informovala k tvorbe opravných položiek a to  pri nedokončených investíciách 

a pri pohľadávkach, ako i preddavku, k čomu podala vysvetlenie Ing. Belavá. 

 Pri inventarizácii majetku  nevznikol žiadny rozdiel. 

Členovia komisie iné pripomienky nemali a tak Ing. Matušová odporučila prijať zápis na 

vedomie.  

K bodu 3:  Záverečný účet obce za r. 2013 

 Ing. Belavá spracovala záverečný účet obce za rok 2013 a tento bol doručený všetkým 

poslancom, členom komisie a  v zmysle zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení bol 
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riadne zverejnený na internetovej stránke obce, ako i na úradnej tabuli. Zároveň bolo 

predložené aj stanovisko hlavného kontrolóra obce s odporučením prijať záverečný účet bez 

výhrad. Záverečný účet obsahuje aj hodnotenie programového rozpočtu, doložený aj o 

Hodnotiacu správu za rok 2013. 

Ing. Matušová informovala o hospodárení za rok 2013 s tým, že celkový prebytok 

hospodárenia bol nasledovný: 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                                              37 221,- EUR 

Prebytok rozpočtu finančných operácií                                                    37 971,09 EUR  

Hospodárenie obce – celkový rozpočtový  p r e b y t o k                    75 192,09 EUR 

Vylúčenie z prebytku – dotácie školstvo + Fond opráv                          -14 293,62 EUR  

Prebytok hospodárenia – pre tvorbu rezervného fondu                    60 898,47 EUR. 

Ing. Matušová kladne hodnotila hospodárenie obce a preto navrhla, aby na najbližšom 

zasadnutí OZ bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu a to na rekonštrukciu a údržbu 

miestnych komunikácií a  to v plnej výške, resp. čerpať aj finančné prostriedky zo zostatku 

z roku 2013 v sume 11 723 EUR. Zároveň sa informovala o niektorých príjmových 

i výdavkových položkách v rozpočte, konštatovala veľký počet rozpočtových opatrení. 

Vyzdvihla vyššie príjmy pri dani na samosprávu o sumu 49 427,- EUR, ako v roku 2012, čo 

sa pozitívne prejavilo aj na výsledku hospodárenia za rok 2013. Príjmy za odpadové vody boli 

vyššie oproti m.r. aj vďaka prijatým opatreniam a vyššej disciplíne pracovníkov i občanov. 

Zároveň však odporučila, aby na najbližšie zasadnutie OZ sa pripravil zoznam domácností, 

ktoré sa môžu a stále nie sú napojené na kanalizáciu, čo komisia žiadala neúspešne už 

viackrát. Upozornila na nízke čerpanie výdavkov na údržbu miestnych komunikácií v r. 2013 

-  len na 31 %, napriek havarijnému stavu ciest, čo označila za prioritnú úlohu obce. 

Členovia komisia súhlasia s čerpaním rezervného fondu na miestne komunikácie s tým, že 

v rámci možností starosta obce pripraví rozpočty na jednotlivé komunikácie tak, aby bolo 

zrejmé, ktoré sa budú rekonštruovať a ktoré opravovať.   

Ing. Kvaššay navrhol, aby sa stavebná komisia vyjadrila k stavu ciest, resp. toto treba dať 

posúdiť aj odborníkovi zo SSC. Má vedomosť, že starosta obce už v minulosti dal spracovať 

rozpočty na jednotlivé miestne komunikácie. V prípade opravy komunikácie 

k hospodárskemu dvoru, osloviť aj SHR p. Apoleníkovú a ZO SZZ k participácii na 
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výdavkoch.  Zároveň požiadal, aby starosta obce oslovil SSC na opravu hlavnej cesty 

s uplatnením záruky  a odstránili sa jej nerovnosti. 

Ing. Matušová navrhla, aby sa pri údržbe komunikácií  v rámci možností využili aj verejno-

prospešní pracovníci a taktiež, aby sa použili aj ušetrené finančné prostriedky, ktoré boli 

rozpočtované na zimnú údržbu, nakoľko bola mierna zima. Zároveň sa informovala ohľadom 

pohľadávok obce, o spôsobe ich vymáhania, či sa využívajú všetky možnosti v zmysle 

zákona.  

Odporučila prijatie záverečného účtu bez výhrad, s čím súhlasili aj ostatní členovia komisie.  

K bodu 4: Čerpanie rozpočtu obce k 31. 3. 2014 

P. Belavá zaslala všetkým členom komisie čerpanie rozpočtu k 31. 3. 2014. Ing. Matušová sa 

vyjadrila pochvalne za výber dane za komunálny odpad, kde bolo plnenie na 72 %. Taktiež 

vyzdvihla aj  vzorný postoj občanov k plneniu daňovej povinnosti.  

Informovala sa  o plnení niektorých položiek v rozpočte. Konštatovala, že plnenie v príjmovej 

časti bolo na 15 % a vo výdavkovej časti len na 9 %, aj vzhľadom na to, že kapitálový 

rozpočet zatiaľ nebol plnený. Upozornila na čerpanie v tých položkách rozpočtu, kde nebol 

vôbec schválený rozpočet alebo bol nižší, čím došlo k porušeniu zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách. Odporučila, aby v budúcnosti sa vopred vykonávali zmeny 

rozpočtu rozpočtovými opatreniami prijatými na zasadnutiach OZ, poprípade na 

mimoriadnom OZ, čím by sa predišlo porušovaniu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách. Išlo napríklad o úhradu stolov do prístrešku tržnice, či vykonané opravy 

v materskej škole, ktoré výdavky neboli rozpočtované. Pripomenula, nakoľko p. starosta na 

decembrovom zasadnutí OZ spomenul, že plánuje vo februári 2014 zvolať mimoriadne OZ 

k prevádzkovému poriadku KD a nájmom KD, mohlo sa podľa potreby vykonať aj 

rozpočtové opatrenie na uvedené výdavky.   

K bodu 5 :  D i s k u s i a  

Ing. Matušová 

- Opýtala sa, čo sa kúpilo alebo realizovalo v roku 2013 z predaja bývalej ŠJ – 

konkrétne.                 
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- Požiadala o spracovanie prehľadu investičných akcií za rok 2013 a tento zverejniť aj 

na internetovej stránke obce.  

- Pripraviť prehľad o podlimitných zákazkách obce za rok 2013, nakoľko k dnešnému 

dňu sú na internetovej stránke obce zverejnené podlimitné zákazky nad 1 000,- € 

v počte 5 s posledným dátumom zverejnenia 12. 09. 2013.  

- Požiadala hlavného kontrolóra obce o podanie správy na júnové zasadnutie OZ  o jeho 

činnosti za rok 2013. 

- Navrhla, aby príjmy v kultúrnom dome sa použili na vybavenie kuchyne v KD.  

Ing. Belavá  

-   Požiadala opätovne  potvrdiť v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách skutočnosť, aby   pre roky 2014 , 2015 a 2016  sa pri 

zostavení rozpočtu neuplatňovala programová štruktúra tak, aby to bolo v súlade 

s platnou legislatívou. Zároveň informovala, že paradoxne v r. 2014 už obec dosiahla 

počet obyvateľov 2 000. 

- Predložila návrh na zmeny rozpočtu k 11. 4. 2014, za obec aj za základnú školu, 

s ktorým boli oboznámení aj členovia komisie. Návrh zmien obce je zverejnený aj na 

internetovej stránke obce.  

Členovia komisie navrhli, aby starosta obce odovzdal poukážku v hodnote 50,- €  2 000 

občanovi obce,  s prípadným  slávnostným zápisom do Pamätnej knihy.  

Ing. Kvaššay – predložil požiadavku p. Krupu, aby obec rozpísala dotáciu pre TJ Strážov  aj 

na jednotlivé oddiely, aby sa ušlo všetkým. Členovia komisie konštatovali, že táto požiadavka 

by sa mala riešiť vo výbore TJ a nepatrí do kompetencie OZ.  

Ing. Zaťko – žiadal o dokončenie rozostavanej tržnice, kde treba dorobiť terénne úpravy, ako 

i rekonštrukciu strechy v ČOV.  

Ing. Jakubeková – poďakovala za spracované materiály do finančnej komisie.  

K bodu 6: Z á v e r  

Finančná komisia upozorňuje na dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z., § 12 ods. 2 tak, aby 

sa neporušovala rozpočtová disciplína, t.j. aby sa neuhrádzali také výdavky, ktoré nie sú 
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rozpočtované. Odporúča vopred vykonať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka  

rozpočtovými opatreniami. Vo výnimočných prípadoch riešiť aj zvolaním mimoriadneho OZ. 

 V závere Ing. Matušová poďakovala prítomným za účasť a návrhy do diskusie 

a zasadnutie ukončila. 

Zapísala: Ing. M. Belavá 

                                                                                            Ing. Anna Matušová 

                                                                                   predsedníčka finančnej komisie   

 


