
 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku 
z 16.09.2020 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Kontrola peňažných účtov obce za obdobie  od 01.01.2020 do 31.08.2020 

4. Kontrola rozpočtu obce za obdobie  od 01.01.2020 do 31.08.2020 a prerokovanie 

možných zmien. 

5. Prerokovanie zmien všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Boťany   

6. Záver 

K bodu č.1 : Otvorenie  
     Predseda komisie Mgr. Csaba Lippai privítal prítomných členov komisie, finančnú 
účtovníčku Viktóriu Vargovú a hlavnú kontrolórku Violu Gulyasovú, ktorým sa poďakoval za 
prijatie pozvania. Ďalej skonštatoval, že členovia Zsolt Bajusz a Zsolt Kun sa ospravedlinili.  
     
K bodu č.2: Schválenie programu   
    Predseda finančnej oboznámil prítomných z programom zasadnutia a požiadal prítomných 
členov o schválenie programu.  
 
Za 5, proti 0, zdržali sa 0 
 
K bodu č.3: Kontrola peňažných účtov obce za obdobie  od 01.01.2020 do 31.08.2020  
   Predseda komisie odovzdal slovo finančnej účtovníčke aby oboznámila prítomných 
s čerpaním rozpočtu za uvedené obdobie r. 2020. Finančná účtovníčka oboznámila 
prítomných s čerpaním rozpočtu a so zostatkami na účtoch obce do 13.09.2020 nasledovne:  
 
Bežný účet OcU : 21.559,99 € 
Bežný účet ZŠ : 29.416 € 
Bežný účet ŠJ : 7.642,84 € 
Bežný účet SF : 1.654,11 € 
Bežný účet SLSP: 44.625,08 € 
Úverový účet SLSP : 95.012,10€ 
Účet asistent učiteľa ZŠ : 6.441,51 € 
 
   Ďalej sa slova ujal predseda komisie, ktorý sa poďakoval finančnej účtovníčke za 
poskytnutie materiálov na dnešné zasadnutie. V priebehu analýzy dostupných informácii 
z poskytnutých materiálov komisia dospela k záveru, že v súvahe podielových príjmov, 
výplat, odvodov a faktúr je schodok vo výške cca 10.000,-€. Finančná účtovníčka k veci 
uviedla, že toto zistenie je spôsobené administratívnou chybou a do zasadnutia obecného 
zastupiteľstva predloží vysvetlenie.  
 
K bodu č.4: Kontrola rozpočtu obce za obdobie  od 01.01.2020 do 31.08.2020 a 
prerokovanie možných zmien. 
   Finančná účtovníčka uviedla, že je potrebné vykonať zmenu v rozpočte a to na položke 
63733 /Zálohy pre projekty EÚ/  z uvedenej položky sa uhrádzajú výdavky spojené 
s externým manažmentom pre výstavbu materskej škôlky. Za uplynulé obdobie už bolo 
uhradených 5225,66,-€ a suma schválená rozpočtom do konca roka 2020 nie je postačujúca. 



   Preto navrhla komisii aby sa z položiek 63733 / fozoverseny 1500,-€,Deň obce 8000,-€, 
autobusové zájazdy 1000,-€/ previedli financie na položku 63733.  
   Po oboznámení sa komisie s čerpaním rozpočtu za kontrolované obdobie r. 2020 
a prehodnotení návrhu finančnej účtovníčky k zmene rozpočtu prijalo nasledovné stanovisko: 
 „Finančná účtovníčka predloží na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
k schváleniu zmeny rozpočtu na  r. 2020 tak aby obecné zastupiteľstvo ho mohlo uznesením 
schváliť“.   
 
Za 5, proti 0, zdržali sa 0 
 
K bodu č.5: Prerokovanie zmien všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom 
území obce Boťany   
    Predseda FK oboznámil prítomných, že na požiadanie obdŕžal informáciu od finančnej 
komisie o príjmoch a výdavkoch spojených s vývozom komunálneho odpadu, ktoré sú 
nasledovné:  

- Príjem za vývoz komunálneho odpadu je: 5.325,90 € 
- Výdaj za vývoz komunálneho odpadu je: 7333,12 € 
- Rozdiel: -2007,22 

 
 Finančná komisia po oboznámení sa s uvedenou informáciou skonštatovala, že je to 
problém, ktorý je potrebné riešiť  zmenou uvedeného VZN. Člen komisie Š. Lakatoš k veci 
uviedol, že to nemôže byť na úkor obyvateľov, s čím sa komisia plne stotožnila. Finančná 
účtovníčka spolu s členom F. Szakácsom  sa v druhej dekáde mesiaca september  zamerajú 
na zistenie skutočnosti čo je príčinou týchto negatívnych ukazovateľov.  
 
K bodu č.6: Záver 
   Predseda poďakoval všetkým prítomný za účasť na zasadnutí komisie.  
 
 

                                                                                                         predseda  

                                                                                                          Mgr. Csaba Lippai v.r. 

 

     Navrhujem finančnej účtovníčke obce preplatiť čas strávený na zasadnutí FK obce 

Boťany dňa 16.09.2020 ako nadčas v trvaní 2h v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) Zákona č. 

553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. A 

vyplatiť odmenu poslancom -  prítomným členom FK v zmysle Čl. 2 ods. 6 Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Boťanoch.   

                                                                                                          predseda  

                                                                                                           Mgr. Csaba Lippai v.r. 

 Príloha: Prezenčná listina  

 


