Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.2.2019 o 16.00 na Obecnom úrade v
Cíferi
Prítomní členovia : Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Milada Straková, Mgr.
Miriam Májeková, Ing. Emília Ďurkovičová, Emerencia Cajová
Hosť: Mgr.Maroš Sagan, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková
Program:
1. Otvorenie a privítanie členov komisie
2. Ciele komisie – hlavná činnosť komisie, práca v komisii
3. Stanovenie termínov
4. Diskusia spojenia škôl
5. Programový rozpočet
6. Voľná diskusia k téme
1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka finančnej komisie Mgr. Gabriela Pešková,
privítala zúčastnených prítomných vrátane starostu obce p. Sagana.
2. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s hlavnou činnosťou komisie a ako si
predstavuje prácu v komisii. Komisie OZ sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú
oblasť, ktoré nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie a výkonnú právomoc. V
oblastiach, ktoré boli ustanovené, vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy,
resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
Komisie zastupiteľstva môžu vykonávať kontrolu v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v
rozsahu určenom zastupiteľstvom. Vykonaná kontrola sa neriadi osobitnými procesnými
predpismi, je naviazaná na rozsah kompetencie obecného zastupiteľstva. Kontrola
prostredníctvom komisií nie je oprávnená zasahovať do kompetencií iných orgánov obce a do
kompetencie starostu obce. Pri výkone kontroly musia byť rešpektované aj osobitné právne
predpisy, ktoré riešia ochranu určitých údajov a utajovaných skutočností.
Komisia má tieto tri základné funkcie :
a) Poradná funkcia: - vypracováva návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v
oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OZ a starostu obce, podieľa sa na
príprave materiálov pre OZ, - prijíma stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti
pôsobenia komisie, - vykonávajú úlohy, ktoré jej boli zverené OZ resp. starostom.
b) Iniciatívna funkcia komisie : - vypracováva iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na
riešenie záležitostí, patriacich do oblasti jej pôsobenia, - posudzuje a prijíma návrhy občanov
a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ, - dáva podnety
na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, - spolupôsobí pri príprave
materiálov na OZ, - podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej
pôsobnosti.
c) Kontrolná funkcia komisie : - kontroluje spôsob plnenia a realizáciu uznesení, - kontrolujú
dodržiavanie VZN v oblasti svojho pôsobenia, - dozerajú na majetok obce a iný zverený
majetok, ako aj na hospodárenie s ním, - dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce.

Hlavné úlohy finančnej komisie:
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet
obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie OZ,
- podáva návrhy na miestne poplatky a dane,
- prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení a k ich dodatkom,
- prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce,
- navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností,
- vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami a
majetkom obce,
3. Komisia zasadá minimálne raz za 3 mesiace, prípadne podľa potreby na prerokovanie
požiadaviek, podnetov a návrhov, ktoré patria do pôsobnosti komisie. Obec aj rozpočtové
organizácie sú povinné nahrať skutočné čerpanie rozpočtu do systému Rissam do konca
nasledujúceho mesiaca po ukončení kvartálu. V prípade zmeny alebo návrhu rozpočtu bude
finančná komisia vychádzať z údajov, ktoré budú nahrané v systéme Rissam.
Podľa VZN 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce je potrebné, aby žiadateľ o dotáciu
na nasledujúci rok predložil žiadosť do 30.9. bežného roka. Predsedníčka komisie navrhla,
aby v mesiaci október finančná komisia posúdila predložené žiadosti a v prípade formálnych
nedostatkov mohol žiadateľ tieto nedostatky odstrániť a to najneskôr do konca novembra
bežného roka.
4. Na komisii školstva a mládeže sa otvorila otázka možného zlúčenia základnej a materskej
školy pod jednu organizáciu. Spájanie ZŠ a MŠ uplatňujú zriaďovatelia nielen v malých
obciach, ale aj väčších mestách, napr. Bratislava a Trnava. Finančná komisia sa v danej chvíli
nedokáže vyjadriť, či zlúčením materskej a základnej školy dôjde k výrazným finančným
úsporám nakoľko nemá dostatočné podkladové materiály. Predsedníčka komisie požiadala
zapisovateľku a pracovníčku OcÚ p. Chalupkovú, aby na ďalšie zasadnutie komisie pripravila
potrebné materiály (organizačnú štruktúru, režijné náklady na prevádzku a energie..) a následne
finančná komisia predloží k danej otázke svoje stanovisko.
5. Súčasťou rozpočtu obce je programový rozpočet, ktorý sa má podľa zákona vyhodnocovať
a robiť monitoring.
6. Voľná diskusia o problematikách napr. kapacita v rozpočtových organizáciách – ZŠ, ZUŠ
ktorá je momentálne v štádiu riešenia.
Na ďalšom zasadnutí finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 13.3.2019 sa bude komisia
vyjadrovať k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni a materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer, k VZN o školských
poplatkoch a k Prílohe č. 1 k VZN obce Cífer č. 3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a CVČ

Zapísala: Mgr. Adriána Chalupková
Overila: Mgr. Gabriela Pešková

