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SPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNEJ KOMISIE ZA ROK 2011

Finančná komisia bola vytvorená v zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

v platnom znení a  pracuje v zložení, akom boli jej členovia schválení obecným zastupiteľstvom

vo Valaskej Belej:

Ing. Viliam Furka – predseda FK

Bc. Ľudmila Podskočová – člen FK

Viktor Kotian – člen FK

Samuel Topák – člen FK

Komisia počas tohto obdobia zasadala celkom 3 krát (4. 2., 22. 3., 28. 11.).  K niekoľkým

obsahovo dôležitým témam sa komisia vyjadrovala viackrát tak, aby dokázala pripraviť čo

najlepšie podklady pre informovanosť a rozhodovanie obecného zastupiteľstva.

Na prvom stretnutí 4. 2. členovia komisie diskutovali o schválenom rozpočte obce na rok

2011 a zaoberali sa možnými zmenami v rozpočte. Dôvodom bolo vykrytie odchodného

bývalému starostovi obce, ktoré nebolo zahrnuté v schválenom rozpočte obce na rok 2011.

Ďalej sa finančná komisia zaoberala uznesením č. 35/2011, ktorým bola na zasadnutí

obecného zastupiteľstva dňa 24. 2. 2011 odložená žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy

vo Valaskej Belej o zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2011.  Po decembrovej novelizácii

nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

nadobudla dňa 1. 3. 2011 účinnosť ďalšia legislatívna norma, ktorá dodatočne mení pravidlá

financovania školstva v roku 2011 v podmienkach obcí. Z dôvodu nedostatku informácií

k zmenám v podmienkach financovania regionálneho školstva komisia tento bod zasadnutia

neuzavrela a odložila na ďalšie zasadnutie.

Dňa 22. 3. 2011 finančná komisia žiadosť o zvýšenie dotácie prehodnotila a po zvážení

všetkých okolností, ktoré majú vplyv na prognózovaný výnos obce z daní na jedného



prepočítaného žiaka navrhla zvýšiť dotáciu na žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy vo

Valaskej Belej zo 60 € na 110 € na rok. Pretože v obec Valaská Belá nemá vo svojej

zriaďovateľskej pôsobnosti ZUŠ, nemala zo zákona východisko na určenie 88 % dotácie. Podľa

dôvodovej správy k zákonu č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu danie z príjmov

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mala teda jedinú možnosť

postupovať podľa vlastného uváženia, rozhodnutia a priorít, ktoré si určí v oblasti záujmového

vzdelávania svojich občanov. Finančná komisia vzala do úvahy pri svojom rozhodovaní o výške

dotácie pre SZUŠ aj skutočnosť, že túto školu nenavštevuje ani jeden žiak z obce Valaská Belá,

hoci sídlom SZUŠ je obecná budova Základnej školy vo Valaskej Belej a zároveň prihliadala na

výšku dotácie, ktorú obec poskytuje zariadeniu vo svojej pôsobnosti.

Po získaní však ďalších informácií, komisia navrhla na obecnom zastupiteľstve dotáciu

nezvyšovať.

Tretie zasadnutie sa týkalo prerokovania rozpočtu na rok 2012 a návrhu zmien ako

východiská pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie. Boli prerokované:

- analýza príjmov a výdavkov podľa ich štruktúry (bežné, kapitálové, finančné)

- analýza návrhov zmien rozpočtu obce na rok 2012,

- posúdenie poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám,

- posúdenie rozpočtových požiadaviek ZŠ,

- analýza jednotlivých programov s dopadom na celkový rozpočet,

- doplnenie dane za psa,

- doplnenie rozpočtu o príjmy za hrobové miesta,

- návrhy na zníženie výdavkov za komunálny odpad, odvoz VOK, spotrebu elektrickej energie

za verejné osvetlenie.

Chcem upozorniť, že obec by sa mala vo väčšej miere angažovať o dotácie z eurofondov a pri príprave

projektov, a byť pripravená na túto skutočnosť, napr. mať vysporiadané pozemky na realizáciu

zberného dvora, čo sa tento rok nepodarilo. Ďalej intenzívnejšie dohliadať nad dodržiavaním VZN,

plniť si kontrolnú funkciu nad finančnými prostriedkami poskytovaných obcou ZŠ a MŠ vo Valaskej

Belej, futbalovému klubu ako i ďalším organizáciám.



Na záver chcem poďakovať všetkým členom komisie za ich odborné stanoviská, zanietenosť pri

riešení zásadných otázok vo vzťahu k finančným prostriedkom obce, za trpezlivosť a inšpirujúce

názory a že  s rovnakým zanietením budeme pokračovať i v ďalšom období, kedy čaká komisiu ešte

veľa pracovných úloh a nesplnených predsavzatí.

Ing. Viliam Furka – predseda FK


