Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nemce,
konaného dňa 11.11.2021 na Obecnom úrade Nemce.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1/ Návrh rozpočtu Obce Nemce na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Členovia finančnej komisie a prizvaní poslanci Obecného zastupiteľstva boli oboznámení
s návrhom rozpočtu Obce Nemce na rok 2022 a informatívne na roky 2023 a 2024, a to
v členení podľa bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových
výdavkov, príjmových finančných operácií a výdavkových finančných operácii podľa
jednotlivých kapitol, položiek a podpoložiek. Nikto z prítomných nemal k predkladaným
dokumentom závažné námietky a pripomienky. Návrh rozpočtu bol nasledujúci deň po
finančnej komisii zverejnený na Úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke obce. Komisia
odporúča materiál na chválenie v OZ.
Predložený viacročný návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
schválenej Opatrením MF SR číslo MF/010175/204-42 z 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie a vyhlášky ŠÚ SR č. 195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
výdavkov verejnej správy podľa funkcií – funkčná klasifikácia.
Pre rok 2022 je rozpočet vyrovnaný (príjmy 458 862 € = výdaje 458 862 €)
Pre rok 2023 je rozpočet prebytkový (prebytok (rezerva) 55 718 €)
Pre rok 2024 je rozpočet prebytkový (prebytok (rezerva) 79 785 €)
2/ Návrh na zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2021 – RO č. 4/2021
Prítomní poslanci boli oboznámení s návrhom na zmenu rozpočtu Obce Nemce – RO č.
4/2021. Materiál obsahuje uvedené druhy rozpočtového opatrenia, výšku navrhovaných zmien
podľa rozpočtovej klasifikácie a tiež zdôvodnenia k navrhovaným zmenám. Predmetom
návrhu na zmenu je zvýšenie a zníženie bežných príjmov, zvýšenie a zníženie príjmových
finančných operácií, zníženie a zvýšenie bežných výdavkov, zvýšenie a zníženie 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
rozpočtu bol nasledujúci deň po finančnej komisii zverejnený na Úradnej tabuli obce, ako aj na
webovej stránke obce.

3/ Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Pre audit KÚZ bola spracovaná Konsolidovaná výročná správa v zmysle zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výročná správa obsahuje zákonom predpísané
náležitosti a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden pre audítorku a druhý pre obec.
Poslancom bola spracovaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 dostupná
k nahliadnutiu.

4/ Správa audítorky ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
Poslanci boli oboznámení so správou audítorky ku Konsolidovanej účtovnej závierke.
Správa obsahuje stanovisko audítorky Ing. Cibulovej za rok 2020. Správa je priložená
k zápisnici.

5/ VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce
Členom finančnej komisie a prítomným poslancom bol predložený návrh VZN č. 3/2021
o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Materská škola žiada o zmenu
finančného pásma. Aktuálne má MŠ určené finančné pásmo 1. z dôvodu zdražovania potravín
žiada o presun do 2.finančného pásma (navýšenie príspevku na stravu z 1,37 € na 1,45 €).

6/ Rôzne
Ekonómka obce prítomných informovala o stave žiadostí Centier voľného času (CVČ)
a Občianskych združení o dotáciu na rok 2022. Žiadosť o dotáciu do 31.10.2021 podali:
 2 CVČ v celkovej sume 360 €
 3 OZ v celkovej sume dotácii 2 600 €
 SZPB požiadalo o sumu 480 €
 Futbalový klub FC NEMCE o 600 €
Navrhované žiadosti neboli pripomienkované a budú schvaľované na najbližšom Obecnom
zastupiteľstve dňa 01.12.2021.
Nakoľko program rokovania Finančnej komisie bol vyčerpaný, predseda komisie poďakoval
členom komisie, ako aj ekonómke obce za ich účasť a rokovanie komisie ukončil.

Ing. Ján Slovák
predseda FK

