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Obec  Hviezdoslavov 

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8 

930 41 Kvetoslavov                                         Hviezdoslavov, dňa 19.01.2019 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce, ktoré sa konalo 

15.01.2019 o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu vo Hviezdoslavove. 
 

 

 

 

Prítomní:  

Členovia komisie:  Ing. Jaroslava Polakovič 

Vladimír Kirschner 

Ing. Silvester Kotuľa 
Vratislav Pisca 

 

Hostia:   Marek Lackovič, František Kavecký (v úvode),                                    

 

 
Pozvaní boli:  Ing. Stanislav Fekete, Ing. Katarína Gergelová, Poslanci Obecného 

zastupiteľstva   

 

 

Zasadnutie Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce bolo zvolané pozvánkami dňa 

08.01.2019  

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Voľba zapisovateľa a podpredsedu komisie 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 

4. Kontrola čerpania rozpočtu (2018) 
5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

Bod 1 programu  

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, Ing. Jaroslava Polakovič privítaním prítomných 

a predložením návrhu programu komisie na schválenie, ktorý tvoril súčasť pozvánky. 

 

Hlasovanie:   

 Za Proti Zdržal 
sa 

Ing. Jaroslava Polakovič X   

Vladimír Kirschner X   

Ing. Silvester Kotuľa X   

Vratislav Pisca X   
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Bod 2 programu  

Voľba zapisovateľa a podpredsedu komisie 

Predsedníčka predniesla návrh na voľbu podpredsedu, zapisovateľa a overovateľa Komisie pre 

rozpočet, financie a správu majetku obce (ďalej len „FK“) 

 

Uznesenie: 

 201801/2/1 Komisia schvaľuje na svojom zasadaní Ing. Silvestera Kotuľu za podpredsedu  

 201801/2/2 Komisia schvaľuje na svojom zasadaní Ing. Silvestera Kotuľu za zapisovateľa  

 201801/2/2 Komisia schvaľuje na svojom zasadaní Vladimíra Kirschnera za overovateľa  

Hlasovanie:   

 Za Proti Zdržal 

sa 

Ing. Jaroslava Polakovič X   

Vladimír Kirschner X   

Ing. Silvester Kotuľa X   

Vratislav Pisca X   

 

Bod 3 programu  

Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2019 

Predsedníčka vyzvala členov komisie na pripomienkovanie. Člen komisie Ing. Kotuľa upozornil na 

nesúlad medzi predloženým návrhom správy kontrolóra a samotným návrhom rozpočtu. 

Predsedníčka navrhla zahrnúť do návrhu rozpočtu za rok 2019 záväzky schválené uznesením 

v minulom období.  

Po zapracovaní je aktuálny stav:  

položky 700 - Kapitálové výdavky 827.500,-Eur: t.j. rekonštrukcia OU a KD vr. klimatizácie – 

10.000,-Eur, rozšírenie MŠ 650.000,-Eur, chodník Čerešňarka zostatok 70.000,-Eur, stojisko na 

bicykle 10.500,-Eur, projektová dokumentácia na vodovod a kanalizáciu 70.000,-Eur, materiálno-

technické vybavenie MŠ 17.000,-Eur. 

Pri položke 610 a 620 je nutné uvažovať nad navýšením cez „rozpočtové opatrenie“ z dôvodu 

náboru nových zamestnancov do novovybudovanej MŠ.  

Na základe požiadavky starostu žiadame predložiť výšku mzdových nákladov na prijatie jedného 

nového zamestnanca pre potreby obecného úradu – po schválení rozpočtu, podľa možnosti 

zahrnúť navýšenie do rozpočtu cez „rozpočtové opatrenie“ na položku 610 a 620. 

Na položke 636 sa uvažuje s navýšením na operatívny leasing pre potreby obecného úradu. 

Aktualizovala sa položka 635 podľa aktuálneho stavu čerpania.  

Položka 634 navýšenie o PHM, pričom položka 631 by sa v priebehu roka upravila. 

Požadujeme stanoviť cenu za objednanie a výrobu značiek „označenie názvu ulíc“ a v prípade 

potreby následne zarátať do rozpočtu „rozpočtovým opatrením“ 

Na strane príjmu Položka 320 – Kapitálové príjmy upravené na 648.000,-Eur, t.j. 558.000,-Eur 

rozšírenie MŠ, 90.000,- Eur chodník. Po konzultácii s hlavným kontrolórom pri položke 200 

(86.000,- Eur) a položke 121 (90.000,-Eur) zohľadnený nárast predpokladaných príjmov. 
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Členovia komisie konštatovali, že podklady pre rozpočet neboli detailne a preto požadujú 

informácie k: 

 Položka 633 preveriť čo je naúčtované na položke za rok 2018 (výdavky) 
 

 Položka 133015 vyčísliť koľko bolo vyrubené v roku 2018 / koľko uhradené v roku 2018  

/ koľko neuhradené za roky 2017, 2018  
 

 Položka 121 vyčísliť koľko bolo vyrubené v roku 2018 / koľko uhradené v roku 2018  / 

koľko neuhradené za roky 2017, 2018 

Na základe týchto informácii je možné následne príjmovú časť ešte upraviť. 

 

Stanoviská: 

 201801/3/1 Komisia požaduje od obecného úradu doplniť požadované informácie 

k položkám: 633, 133015, 121 

 201801/3/2 Komisia odporúča upraviť stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2019. 

 201801/3/3 Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť navrhovaný rozpočet po 

zapracovaní zmien odkonzultovaných s hlavným kontrolórom. 

Hlasovanie:  

 Za Proti Zdržal 
sa 

Ing. Jaroslava Polakovič X   

Vladimír Kirschner X   

Ing. Silvester Kotuľa X   

Vratislav Pisca X   

 

Bod 4  programu 

Kontrola čerpania rozpočtu (2018) 

Predsedníčka konštatovala, že nakoľko neboli zo strany obce ani na viaceré výzvy predložené 

finančné podklady, nebude sa komisia týmto bodom zaoberať a požaduje zo strany obce 

zabezpečiť požadované finančné podklady ku kontrole „čerpania rozpočtu za rok 2018“ na 

nasledujúce zasadanie komisie.  

 

Stanovisko: 

 201801/4/1 Komisia požaduje predložiť finančné podklady potrebné pre vykonanie 

kontroly čerpania rozpočtu za rok 2018.  

 

Hlasovanie:  

 Za Proti Zdržal 
sa 

Ing. Jaroslava Polakovič X   

Vladimír Kirschner X   

Ing. Silvester Kotuľa X   

Vratislav Pisca X   
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Bod 5 programu :  Rôzne 

Predsedníčka vyzvala zúčastnených k diskusii.  

- Starosta p. Lackovič informoval o možnostiach čerpania „Nórskych fondov“ a upozornil na 

blížiacu sa konferenciu.  

- Predsedníčka navrhla vykonanie fyzickej inventúry majetku a požiadala v prípade potreby 

o súčinnosť aj ostatných členov komisie.  

- Predsedníčka navrhla vykonanie auditu za rok 2017 a 2018, nakoľko za rok 2017 nebol 

audit vykonaný, z dôvodu nedodania materiálov (podľa vyjadrení hlavného kontrolóra). 

Zároveň žiadame predložiť inventúrny zoznam.  

- Predsedníčka upozornila na nedodržiavanie zákonom stanovených termínov zverejňovania 

faktúr a objednávok. 

 

Bod 6 programu : Diskusia 

Členovia nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy ani podnety. 

 

Bod 7 programu : Záver 

Predsedníčka komisie Ing. Jaroslava Polakovič o 21:14 hod ukončila zasadnutie komisie 

a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

............................................. 

    Ing. Jaroslava Polakovič 

      predsedníčka komisie 

    

 
 

Zapisovateľ: ............................... 

 

 

Overovateľ: ................................. 


