
Zápisnica 

zo  zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Pružine 

konaného dňa 04. 11. 2011 na Obecnom úrade v Pružine 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Rozbor hospodárenia obce Pružina za 1 – 9/2011  a návrh rozpočtu na rok 2012 

                3. Diskusia 

                4. Záver 

 

Zasadnutie finančnej komisie otvorila predsedníčka Ing. Anna Matušová. Privítala prítomných členov 

komisie,  ekonómku  obce Ing. Martu Belavú a hlavného kontrolóra Ing. Rudolfa Zaťka. Pán starosta 

obce Michal Ušiak sa ospravedlnil. 

Oboznámila prítomných s programom zasadnutia komisie a požiadala Ing. Belavú, aby podala 

informácie k bodu 2. 

 

K bodu 2 

Ing. Belavá stručne informovala finančnú komisiu o hospodárení obce za obdobie I. – III. štvrťroku 

2011. Táto skonštatovala, že plnenie rozpočtu príjmov je na 84 %  a tiež čerpanie rozpočtu výdavkov 

zodpovedá primerane hodnotenému obdobiu z celoročného rozpočtu. 

Ekonómka obce upozornila, že sa bude podávať návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov 

vzhľadom na očakávané čerpanie do konca roka 2011. 

Ing. Belavá zároveň podrobne informovala o spracovanom návrhu rozpočtu na rok 2012 v častiach: 

a) príjmy – bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie – v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie príjmov a zdrojov financovania 

b) výdavky – bežný rozpočet, kapitálový rozpočet – v členení podľa funkčnej klasifikácie 

a ekonomickej klasifikácie výdavkov a zdrojov financovania 

 

K jednotlivým častiam návrhu rozpočtu na rok 2012 zároveň prebiehala aj diskusia. 

 

l. Návrh rozpočtu príjmov 

-  dane z majetku – navrhnutý príjem upraviť na základe prípadnej zmeny výšky daní v roku 2012 

podľa informácií, ktoré poskytne na zasadnutí finančnej komisie dňa 11. 11. 2011 p. Mikulová Danka 

-   dane za špecifické služby – komisia doporučuje zachovať na úrovni roku 2011 

-  nájomné za kultúrny dom – hlavne na účely organizovaných diskoték – vzrástli výdavky na 

prevádzku KD (elektrická energia, voda,...), doterajší príjem z prenájmu stačí len z nepatrnej časti  na 

krytie výdavkov potrebných na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti (pri takom počte účastníkov 

diskoték dochádza k značnému fyzickému opotrebeniu priestorov KD a tiež znečisťovaniu okolia).  

Ing. Jakubeková navrhovala zrušiť takýto prenájom, ktorý nie je v konečnom dôsledku, ani v súlade 

s hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Ostatní členovia boli za podporu kultúrneho vyžitia 

mladých ľudí. Ing. Kvaššay dal návrh zvýšenia poplatku za organizovanú diskotéku na sumu 300 EUR 

+ 100 EUR záloha na upratanie po diskotéke. Komisia navrhuje, aby  v súhlase na organizáciu 

diskotéky sa uvádzal zákaz používania rôznych elektrospotrebičov, ktoré nie sú priamo potrebné 

k organizovaniu diskotéky napr. fritézy a pod. 

Výška nájmu pre organizácie sa nemení. 

- rozpočtovaný príjem za vypúšťanie odpadových vôd tvorí len 21,4% rozpočtovaných výdavkov na 

nakladanie s odpadovými vodami. Komisia opäť konštatuje, že sa nepostúpilo k uzatváraní zmlúv 

s občanmi, ktorí sa môžu napojiť na verejnú kanalizáciu (len 1 zmluva naviac od poslednej komisie, t. 

j. celkom uzatvorených 48 zmlúv). Je potrebné zo strany obce zaslať výzvy príslušným občanom, aby 

sa na kanalizáciu napojili. 



- návrh kapitálových príjmov je spracovaný podľa  plánovaných investičných akcií zdrojovo krytých 

z podaných návrhov príslušných projektov na základe vypísaných výziev. 

 

2.Návrh rozpočtu výdavkov 

-  pri jeho spracovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti roku 2011 a predpokladaného nárastu 

cien roku 2012 

- komisia navrhla, aby sa občania pri dožití 80, 90 a viac rokov veku a  manželia pri dožití zlatej 

svadby navštívili s malým vecným darom, ako prejav poďakovania za ich prácu a život v obci, 

z uvedeného dôvodu sa zvyšuje výdavková  položka rozpočtu na ostatné kultúrne služby 

- p. Ing. Matušová upozornila na skutočnosť, že ak sú na MŠ a v ŠJ rozpočtované výdavky na mzdy 

nemôžu byť zároveň rozpočtované výdavky na dohody – zastupovanie počas pracovnej neschopnosti. 

Ing. Jakubeková uvedené potvrdila, s doplnením, že ten kto zastupuje môžu mať počas zastupovania aj 

dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, ale musí sa vykonať úprava rozpočtu presunom 

medzi položkami výdavkov zo 610 na 637. Zrušené rozpočtované výdavky na dohody boli presunuté 

na údržbu miestnych komunikácií 

-rozpočet kapitálových výdavkov je spracovaný nadväzne na rozpočet príjmov podľa známych 

skutočností ku dňu zasadnutia komisie. 

 

Pred záverom rokovania komisie prišiel i pán starosta. Informoval komisiu o vyhodnotení verejného 

obstarávania, ktorého sa zúčastnil.  

 

Pani Ing. Belavá bola vyzvaná, aby dopracovala návrh rozpočtu podľa vyššie uvedených pripomienok 

i so zapracovaním osobných výdavkov na knihovníčku do knižnice v rozsahu dvoch hodín, výdavkov 

na vedenie obecnej kroniky a výdavkov na nákup kníh do knižnice v sume 300 € zo zdrojov obce. Do 

spracovania druhého návrhu rozpočtu je potrebné premietnuť aj prípadné nové skutočnosti týkajúce sa 

podania nových projektov a pod.  

Ak rozpočtované príjmy budú vyššie ako rozpočtované výdavky komisia navrhuje prostriedky použiť 

na údržbu miestnych komunikácií, nevyhnutnú opravu KD (výmena zadných dverí), splátky úveru 

v banke, spoluúčasť na projektoch. 

 

K bodu 4 

Predsedníčka finančnej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť a finančnú komisiu pri 

Obecnom zastupiteľstve v Pružine ukončila. Zároveň oznámila všetkým prítomným, že najbližšie 

zasadnutie finančnej komisie bude v piatok 11. 11. 2011, kde sa bude prerokovávať prepracovaný 

návrh rozpočtu na rok 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Anna Matušová 

                                                                               predsedníčka finančnej komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Jakubeková 

 


