
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Pružine konaného dňa 06. 09. 2011   

na obecnom úrade v Pružine   

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                      

                                                          

Program: 1. Otvorenie 

                2. Rozbor hospodárenia obce Pružina za 1. polrok 2011  

                3. Návrh Zásad odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce Pružina 

                4. Diskusia 

                5. Záver 

 

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

komisie a zároveň privítala ekonómku Ing. Martu Belavú. 

Oboznámila prítomných s programom a písaním zápisnice poverila Ing. Petra Kvaššaya. Zároveň 

požiadala Ing. Belavú, aby predniesla bod 2. – Rozbor hospodárenia obce Pružina za 1. polrok 2011. 

 

K bodu 2 

Ing. Belavá stručne informovala finančnú komisiu o hospodárení obce za obdobie 1. polroka 2011. 

Informovala o plnení rozpočtu, pričom skonštatovala, že najväčším problémom sa javí prevádzka 

čističky odpadových vôd, a to najmä z hľadiska malého počtu pripojených občanov ku kanalizácií.  

Apelovala na to, aby komisia životného prostredia a finančná komisia spružnili pripájanie domácností 

ku kanalizácií, a to vo forme výziev do každej domácnosti. Ing. Belavá ďalej informovala, že príjem 

za prenájom ihriska bol doteraz 696,00 €, náklady na elektrinu činili 140,00 €.  

 

Ing. Matušová skonštatovala, že problematika čističky sa prejednávala na finančnej komisií              

26. 04. 2011 a posun v počte prípojok nenastal.    

 

V diskusii sa členovia komisie vyjadrovali k danej problematike a skonštatovali veľké finančné 

rezervy, pomocou ktorých by sa mohol finančný deficit čističky znížiť. 

 

Finančná komisia jednomyseľne podala návrh, aby príslušné komisie vypracovali prehľad pripojených 

domácností k ČOV a obecné zastupiteľstvo prijalo príslušné uznesenia, aby sa počet prípojok zvýšil. 

Zároveň poverila Ing. Kvaššaya, aby na obecnej rade informoval členov Obecnej rady o danom 

probléme.  

 

K bodu 3 

Ing. Matušová predstavila a oboznámila členov s Návrhom odmeňovania poslancov a zástupcu 

starostu.   

 

 

Momentálne sa vypláca nasledovne: 

 

Uvedené sumy sú v €.  

 

 

Názov 

Zástupca 

starostu 

mesačne 

Za 12 

mesiacov 

zástup. star. 

Poslanec/1 

zasadnutie 

OZ 

9 poslancov/1 

zasadnutie 

OZ 

Predpoklad 6 

zasadnutí OZ 

za rok 

Plat -odmena 116,50 1 398,00 13,00 117,00 702,00 

Poistenie 40,70 488,40 4,12 37,08 222,48 

Spolu  157,20 1 886,40 17,12 154,08 924,48 



Zhrnutie:  

 

Zástupca starostu: 

Odmeny   1 398,00 € 

Poistenie      488,40 € 

 

Poslanci:  

Odmeny      702,00 € 

Poistenie      222,48 € 

Celkovo odmeny     2 100,00 € + poistenie 710,88 € = 2 810,88 € a rozpočet je 3 000,00 €. 

 
Komisia skonštatovala, že doteraz platná smernica odmeňovania poslancov má viacero nedostatkov, 

obsahuje veľa nepresností, ktoré je potrebné opraviť. Komisia urobila prepočet odmeňovania 

poslancov a výsledky sú znázornené v nasledovných tabuľkách: 

 

Návrh odmeňovania – poslanci  

 

Názov 

1 poslanec/1 

zasadnutie 

OZ 

9 

poslancov/1 

zasadnutie 

OZ 

Predpoklad 

6 zasadnutí 

OZ za rok 

Odmena 22,00 198,00 1 188,00 

Poistenie 6,98 62,82 376,92 

Spolu  28,98 260,82 1 564,92 

Uvedené sumy sú v €. 

 

Návrh odmeňovania – Rada 

 

Názov 

1 člen 

Rady/1 

zasadnutie 

OZ 

3 členovia 

Rady/1 

zasadnutie 

OZ 

Predpoklad 

6 zasadnutí 

Rady za rok 

Odmena 10,00 30,00 180,00 

Poistenie 3,17 9,51 57,06 

Spolu  13,17 39,51 237,06 

Uvedené sumy sú v €. 

 

 

 

Návrh odmeňovania - Komisie 

 

Názov 

Predseda alebo 

člen komisie/1 

zasadnutie 

komisie 

3 členná 

komisia/1 

zasadnutie 

komisie 

5 komisií 

Predpoklad 

4 zasadnutia 

za rok 

Odmena 10,00 30,00 600,00 

Poistenie 3,17 9,51 190,20 

Spolu  13,17 39,51 790,20 

Uvedené sumy sú v €. 



Zhrnutie: 

 

Poslanci:  

Odmeny   1 188,00 € 

Poistenie      376,92 € 

 

Rada:  

Odmeny      180,00 € 

Poistenie        57,06 € 

 

5 komisií:  

Odmeny      600,00 € 

Poistenie      190,20 € 

Celkovo odmeny          1 968,00 € + poistenie 624,18 € = 2 592,18 € a rozpočet je 3 000,00 €. 
 

Zástupca starostu by bol odmeňovaný ako poslanec za účasť na Obecnej rade a na OZ, a starosta obce 

mu môže udeliť odmenu za konkrétnu činnosť, a tú by schvaľovalo Obecné zastupiteľstvo, a to raz za 

polrok. Ing. Belavá doporučovala, aby Finančná komisia navrhla odmenu pre zástupcu starostu obce. 

Predsedkyňa a členovia komisie sa jednoznačne vyjadrili, že výška odmeny pre zástupcu starostu je 

výlučne v kompetencií starostu obce Pružina.  
 

Zároveň zástupcovi starostovi by sa vyplácala skutočná odmena za výkon funkcie, t.j. pri zastupovaní 

starostu obce v čase čerpania dovolenky a v čase dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktoré trvajú dlhšie 

ako 14 kalendárnych dní vo výške 100 % základného platu starostu uvedeného v Čl. 2 ods. 1, 

alikvotne za príslušný počet dní zastupovania, určuje starosta obce Pružina.  

 

Ing. Matušová zdôvodnila, že v predloženom Návrhu zásad odmeňovania by boli odmeňovaní všetci – 

t.j. zástupca starostu, poslanci, členovia Rady, predsedovia a členovia komisií. Pozitívne je aj to, že by 

došlo k úspore finančných prostriedkov o 218,70 € v porovnaní s doterajším Zásadami o odmeňovaní. 

Zároveň tu zostáva rezerva pre odmenu zástupcu starostu, nakoľko predpoklad zasadnutí OZ za rok je 

6, čo nebýva taký počet a predpoklad zasadnutí každej komisie za rok sú 4, kde sa ani tento počet za 

rok nenaplní. Nakoniec dodala, že v prípade, že by bol tento Návrh zásad odmeňovania schválený, tak 

vôbec nie je potrebná žiadna zmena rozpočtu a to aj napriek tomu, že od 01. 01. 2011 sa odvádza na 

sociálne a zdravotné poistenie z odmien poslancov.  

 

Schválené návrhy prednesie Ing. Kvaššay na Obecnej rade a Ing. Matušová oboznámi s Návrhom 

poslancov na najbližšom zastupiteľstve. 

Ing. Matušová sa opýtala člena Obecnej rady - Ing. Kvaššaya, kedy budú mať zasadnutie, na čo jej 

odpovedal, že doteraz neobdržal žiadnu pozvánku a ani informáciu o konaní Obecnej rady. 

 

Komisia odporučila zrušiť Uznesenie č. 1/2010 bod D) schvaľuje zo dňa 10. 12. 2010, kde bol 

schválený plat zástupcu starostu obce Pružina vo výške 112,50 €. Ing. Belavá sa vyjadrila, že 

zástupcovi starostu sa vypláca odmena vo výške 116,50 € mesačne, na čo jej Ing. Matušová 

odpovedala, že je vyplácaný podľa Zásad odmeňovania schválených v predchádzajúcom volebnom 

období. A na tento nesúlad došla pri vypracovávaní Nových zásad o odmeňovaní, kde upozornila aj na 

zastupiteľstve, ktoré sa konalo 30. 06. 2011. Taktiež tam upozornila, že v Zápisnici z prvého 

zasadnutia OZ v Pružine, zo dňa 11. 03. 2011 p. starosta sa vyjadril, že odmena terajším poslancom 

činí 15,00 € za jedno zasadnutie, čo je nesprávne, nakoľko poslanec má schválenú odmenu vo výške 

13,00 € za jedno zasadnutie podľa doteraz platných Zásad o odmeňovaní poslancov.  

 

K bodu 4 

Ing. Belavá predložila žiadosť od riaditeľky ZŠ Š. Závodníka v Pružine, kde žiada obec 

o dofinancovanie ŠKD za 9-12/2011 vo výške 4 000,00 €. Zároveň dodala, že príslušné finančné 

prostriedky momentálne obec nemá, pričom doteraz bolo vyčerpaných 91 % z celkového rozpočtu. 



Preto je nutné, aby sa OZ vyjadrilo k dofinancovaniu, ale hlavne sa pokúsilo nájsť riešenie, kde 

potrebné financie nájsť.  

 

Ing. Matušová sa vyjadrila, že treba prehodnotiť a zvážiť aké bude čerpanie na jednotlivých položkách 

do konca kalendárneho roka - to vedia na Obecnom úrade a podľa toho vypracovať Návrh na zmenu 

rozpočtu, pretože komisia až takým podrobným prehľadom čerpania rozpočtu nedisponuje.  

Prítomní sa zhodli, že tento bod zostáva otvorený a bude sa riešiť na Obecnej rade a na zastupiteľstve.  

 

Ing. Belavá sa vyjadrila k rozdielu vyčísleného v Záverečnom účte za rok 2010, že bol spôsobený 

splátkami úveru, ktoré sa splácali z Rezervného fondu vo výške 4 000,00 €. Ing. Belavá upozornila, že 

na minulom zastupiteľstve (30. 06. 2011) bol schválený príspevok Slovenskému zväzu zdravotne 

postihnutých vo výške 85,00 €, ktorý nie je v rozpočte a nebol prejednávaný ani na Obecnej rade, čo 

dosvedčil aj Ing. Kvaššay. 

Ing. Matušová sa vyjadrila, že nevedela o tom, že to nebolo prejednávané a že by mala byť určitá 

postupnosť: najskôr by mali zasadať jednotlivé komisie, ktoré zaujmú k daným veciam stanovisko. 

Následne sa odporúčaniami a stanoviskami komisií zaoberá Obecná rada, ktorá podáva jednotlivé 

návrhy materiálov na schválenie OZ.  

Ing. Matušová informovala, že je potrebné, aby každá komisia mala zapisovateľku zo zamestnancov 

Obecného úradu a s ich odmenou by sa počítalo aj do Návrhu rozpočtu na rok 2012. 

  

K bodu 5 

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

zastupiteľstve v Pružine ukončila, poďakovala prítomným za účasť a doplnila, že na budúcom 

zasadnutí finančnej komisie sa budú zaoberať s Návrhom rozpočtu na rok 2012.  

 

                     

 

                                                                                                Ing. Anna Matušová 

      .                                                                                  predsedkyňa finančnej komisie 

 

Zapísal: Ing. Peter Kvaššay 


