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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Pruţine konaného dňa 26. 04. 2011  

na Obecnom úrade v Pruţine   
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Rozbor hospodárenia obce Pruţina za 1-3/2011 a návrh úpravy rozpočtu 

                3. Diskusia  

                4. Záver 

 

     Finančnú komisiu otvorila predsedkyňa komisie Ing. Anna Matušová. Privítala prítomných členov 

komisie a zároveň privítala aj p. starostu obce Michala Ušiaka a ekonómku Bc. Martu Belavú. 

Oboznámila prítomných s programom a poţiadala Bc. Belavú, aby predniesla bod 2. – Rozbor 

hospodárenia obce Pruţina za 1-3/2011. 

 

K bodu 2 

Bc. Belavá stručne informovala finančnú komisiu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2011. 

Skonštatovala, ţe v príjmoch beţného rozpočtu sme na tom lepšie v porovnaní s minulým rokom. 

Výber na daniach za komunálny odpad predstavuje 68,6 % plnenia rozpočtu  t. j. 25 918 ,- € – čo je 

dôkazom, ţe občania vyuţili moţnosť zľavy 1,- €, keď zaplatili dane za odpad do 31. marca 2011. 

Dane z nehnuteľností sa začali vyberať skôr ako v minulom období, za čo patrí vďaka hlavne Danke 

Mikulovej. Štátne dotácie idú plynule, v mesiacoch máj a jún budú niţšie. 

Vo výdavkovej časti je rozpočet napnutý. Pripomenula, ţe na čističku odpadových vôd-na prevádzkára 

a na elektrickú energiu sa vynakladá ročne 10 000,- €. Apelovala na to, aby komisia ţivotného prostre-

dia a finančná komisia sa zainteresovali a spruţnili aj pri riešení komunálneho odpadu tým, ţe pošlú 

list do domácností.  

Ďalej uviedla, ţe plnenie svojich záväzkov obec zabezpečuje priebeţne a v termínoch. Pripomenula, 

ţe aktivačné práce predstavujú aţ 82,8 % plnenia rozpočtu – 30 % prispieva obec. Poplatok za 

opatrovateľskú sluţbu sa od 01. 01. 2011 zvýšil z 20,- € na 80,- €. 

 

Diskusia: 

P. starosta dodal, ţe na odpady dopláca obec ročne 10 000,- € a na čističku aţ 20 000,- € /odobratie 

vzoriek, monitoringy, inšpekcie ţivotného prostredia/.  

 

Ing. Matušová poţiadala, aby rozbor hospodárenia bol vypracovaný podrobne s tým, ţe bude uvedený 

rozpočet, skutočnosť, % plnenia na jednotlivých poloţkách. Takýto výstup je moţný aj z programu, 

v ktorom sa spracováva účtovníctvo na obci. Pretoţe z predloţeného rozboru sa nedá vydedukovať, 

z čoho pozostávajú napr. ostatné príjmy vo výške 3 109,- € alebo, ţe na vnútornej správe sa vyčerpalo 

37 650,- €.  

Ak chceme riešiť otázku financovania, tak musíme ísť do detailov, aby sme eliminovali nedostatky a 

hľadali spôsob, ako a kde získané prostriedky efektívne pouţiť. 

 

Ing. Matušová pripomenula, ţe terajšie zasadnutie finančnej komisie zvolala z dôvodu zasadnutia OZ 

konaného v ZŠ Štefana Závodníka v Pruţine dňa 28. 04. 2011, kde sa bude okrem iného riešiť aj 

sprevádzkovanie kniţnice. Preto je potrebné, aby sme boli pripravení čo sa týka financií v rozpočte na 

odmenu  knihovníčke, jej úväzok v kniţnici a termín otvorenia obecnej kniţnice. 

 

P. starosta sa vyjadril, ţe v rozpočte sa nájdu finančné prostriedky na odmenu a ţe od 01. 05. 2011 po 

dobu 2 mesiacoch sa začnú vymienať knihy v kniţnici – skúšobne sa vyčlení nejaký deň v týţdni. 

Odmenu knihovníčke plánuje vyplatiť jedenkrát ročne a takisto aj kronikárke obce. 

 

Ing. Jakubeková navrhla, aby niektorá p.učiteľka vymieňala knihy v dopoludňajších hodinách.  

 

Ing. Kvaššay navrhol zaloţiť krúţok napr. Literárny, ktorý by bol financovaný zo vzdelávacích 

poukazov a fungoval by v kniţnici. Tým by odbremenil obecný rozpočet o odmenu pre dozor 

konajúcu učiteľku a zároveň by plnil účel fungujúcej kniţnice. 
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K bodu 3 

Diskusiu otvorila Ing. Matušová a spýtala sa p. starostu či tieto zasadnutia finančnej komisie budú 

verejné aj pre ostatných občanov obce Pruţina. P. starosta sa vyjadril, ţe finančná komisia je poradný 

orgán a bude to bývať tak ako doposiaľ, t. j. neverejné. 

 

Ing. Kvaššay pripomenul p. starostovi, aby urgoval  na jednotlivé komisie pri OZ v Pruţine a tie, aby 

zverejňovali svoje výstupy zo zasadnutí aj na internete. 

  

Ing. Matušová sa opäť spýtala p. starostu, prečo neboli vyplatené odmeny z decembra 2010 

poslancom, ktorí boli zvolení v novom volebnom období. 

Ing. Kvaššay upozornil p. starostu, ţe ani poslanci, ktorí boli zvolení v minulom volebnom období 

nemajú vyplatené odmeny zo zasadnutia OZ konaného  19. 11. 2010.     

P. starosta odpovedal, ţe toto všetko bude vyplatené v júnovej výplate 2011 - polročne. 

 

Ing. Kvaššay poţiadal p. starostu, aby pri odmenách poslancov vypracoval prehľadnú tabuľku 

týkajúcu sa odmien poslancov, aby v nej bolo prehľadne rozpísané čoho a za čo sa daný poslanec 

odmeňuje. 

 

Ing. Matušová poţiadala p. starostu, aby boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky pre členov 

komisií, ktorí nie sú poslanci, na čo jej bolo zodpovedané, ţe uţ aj v minulosti mávali títo členovia 

komisií odmeny. 

Ďalej navrhla, aby na internetovej stránke obce bola pri poslancovi OZ uvedená aj e-mailová adresa, 

aby občania, v prípade potreby mohli vyuţiť túto moţnosť a napísať dotyčnému poslancovi to, čo ich 

momentálne trápi alebo zaujíma. 

 

Bc. Belavá upozornila na problém, ktorý môţe nastať ohľadom financovania ŠKD za 9-12/2011, tak 

ako minulý rok, keď od 01. 09. 2010 musela obec dofinancovať sumou 1 000,- € druhé oddelenie 

ŠKD. Bolo by dobré, aby pani riaditeľka školy podala písomnú ţiadosť na navýšenie finančných 

prostriedkov na ŠKD pre rok 2011skôr, nie ako vlani. Potrebný je zoznam detí, ktoré navštevujú ŠKD 

z okolitých obcí a aby sa aj tieto obce podieľali na  spolufinancovaní ŠKD, pretoţe obce dostávajú 

podielové dane na tieto deti. P. starosta prisľúbil, ţe bude rokovať so starostami tých obcí, z ktorých 

deti navštevujú ŠKD v Pruţine.  

 

Ing. Kvaššay navrhol stiahnutie 2 veľkorozmerných kontajnerov z časti obce Chmelisko, na čom obec 

ročne usporí  5 000,- €. P. starosta mu odpovedal, ţe chce stiahnúť kontajner aj na Priedhorí, spolu 3. 

Ďalej vyzdvihol princíp separovania a cez komisiu ţivotného prostredia riešiť problém s nakladaním 

odpadu. 

Bc. Belavá uviedla, ţe zlikvidovať všetky veľkorozmerné kontajnery nemá význam. 

Prítomní sa ujednotili zhodne na tom, ţe ak chceme ţiť v krajšom, v čistejšom  a v zdravšom prostredí, 

treba začať s výchovou a osvetou od seba a v škole. 

Ing. Kvaššay pripomenul, ţe uţ minulý rok mal pripravený plagát - Ţivotné prostredie, ktorý mal byť 

doručený do kaţdej domácnosti, avšak zo strany obecného úradu mu to nebolo umoţnené. P. starosta 

mu tentokrát vyšiel v ústrety a so spomenutým plagátom sa oboznámi kaţdá domácnosť v Pruţine.  

 

K bodu 4 

Predsedkyňa finančnej komisie, keďţe nebolo viac pripomienok, finančnú komisiu pri Obecnom 

zastupiteľstve v Pruţine ukončila a poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                                                    Ing. Anna Matušová 

                                                                                                             predsedkyňa finančnej komisie 

 

Zapísala: Ing. Anna Matušová 


