Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nemce, konaného dňa
16.08.2021 na Obecnom úrade Nemce.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1/ Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov obce Nemce a RO za I. polrok 2021

Správu o čerpaní rozpočtu obce Nemce a RO za I. polrok 2021 predniesla ekonómka obce p.
Hudecová. Spracovaný materiál pre rokovanie obecného zastupiteľstva je podrobne podľa
funkčnej a ekonomickej klasifikácie v položkách a podpoložkách.
Zo správy vyplýva toto hodnotenie v Eur:
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Príjmové FO

rozpočet:
rozpočet:
rozpočet:

423 700,302 200,54 778,64

plnenie 227 316,44
plnenie 2 150,plnenie 27 393,33

Bežné výdaje obce
Kapitál. výdaje
Výdavkové FO

rozpočet
rozpočet
rozpočet

336 880,23
347 560,41
9 128,-

čerpanie 161 992,62
čerpanie 29 837,41
čerpanie
4 564,08

Materská škola
Bežné príjmy
Príjmové FO
Bežné výdavky

rozpočet
rozpočet
rozpočet

9 200,0,96 310,-

plnenie
plnenie
čerpanie

t.j. 53,65 %
0,71 %
50,01 %
t.j.

5 358,02
676,98
32 140,22

t.j.

48,09 %
8,58 %
50,00 %
58,24 %
-%
33,37 %

Finančná komisia odporúča tento materiál na schválenie v OZ.

K bodu 2/ Návrh na zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2020 – RO č. 3/2021
Ekonómka obce Jarmila Hudecová oboznámila členov komisie s návrhom na zmenu
rozpočtu Obce Nemce – RO č. 3/2021. Materiál, kde sú uvedené druhy rozpočtového opatrenia,
výška navrhovaných zmien podľa rozpočtovej klasifikácie a tiež zdôvodnenia k navrhovaným
zmenám dostali členovia komisie dňa 04.08.2021 mailom. V rovnaký deň bol návrh zverejnený
aj na vebovom sídle obce Nemce a v úradnej tabuli obce. Predmetom návrhu na zmenu je
zvýšenie a zníženie bežných príjmov, zvýšenie príjmových finančných operácií, zníženie
a zvýšenie bežných výdavkov, zvýšenie kapitálových výdavkov, presun položiek v rámci kapitol.
Návrh na zmenu rozpočtu obce Nemce na rok 2021 obsahuje aj podrobné zdôvodnenie

navrhovaného zníženia, resp. zvýšenia položiek pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu obce.
Komisia odporúča materiál na chválenie v OZ. Návrh je priložený k Zápisnici z rokovania FK.

K bodu 3/ Návrh VZN Obce Nemce č. 2/2021 o úhradách stanovených Obcou Nemce za
služby občanom.
Návrh nového VZN spracovala odborná referentka Eva Tóthová z dôvodu zosúladenia niektorých
poplatkov z inými VZN. Zjednodušuje sa aj poplatok za prenájom sály KD. Doteraz platné VZN
o úhradách stanovených Obcou Nemce je z roku 2014. Členovia komisie navrhujú spoplatniť aj
požičiavanie stanov a pivných setov pre občanov v prípade, že sa budú občanom zapožičiavať.

K bodu 4/ Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Členovia finančnej komisie boli informovaní ekonómkou obce o spracovanej
Konsolidovanej výročnej správe za rok 2020 ktorej súčasťou sú aj Poznámky, tabuľková časť
a konsolidované výkazy. Konsolidácia podlieha audítorskému overeniu so stanoviskom
nezávislého audítora, ktoré bude vykonané v mesiaci september 2021. Následne bude potom
materiál predmetom schvaľovania na najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva Nemce.

K bodu 4/ Rôzne
Ekonómka obce informovala prítomných o zrealizovaných niektorých investičných
projektoch v obci v roku 2021.

Nakoľko program rokovania Finančnej komisie bol vyčerpaný, predseda komisie poďakoval
členom komisie ako aj ekonómke obce za ich účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísala: Hudecová Jarmila

Ing. Ján Slovák,
predseda FK

