Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 24.8.2018
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie
Marek Kubo, člen finančnej komisie
Vladimír Kováčik, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce

Neprítomní: Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady - ospravedlnený
Štefan Vajzer, člen obecnej rady - ospravedlnený
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce - ospravedlnená
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 4/2018 – zapojenie dotácií do rozpočtu
b) RO č. 5/2018 – použitie RF (MK, rozhlas)
c) RO č. 1 - 3/2018 – MŠ, pozemky, umývačka KD, obecná knižnica
3. Plnenie rozpočtu k 31.7.2018, stav RF
4. Projekt MŠ – zdroje financovania, príprava žiadosti o úver
5. Úprava rozpočtu 2018:
a) Prijaté dotácie
b) Oslava DHZ, vodovod Studničná, spoluúčasť na projektoch
6. Prenájom pozemku parc. č. CKN 1363/4
7. Žiadosti a sťažnosti občanov:
a) M. Kočibál – prehodnotenie územného plánu
b) M. Mikulka, T. Žúbor – prístup na pozemok
c) J. Horváth – nájom pozemku
8. Rôzne:
a) Čestné občianstvo – Mgr. Beáta Valušiaková
b) Územný plán obce
c) Obecná kronika
9. Záver
K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie finančnej komisie a obecnej rady otvorila predsedníčka Mgr. Anna Daudová,
privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
K bodu 2 – Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ
a) RO č. 4/2018 – OZ vzalo na vedomie dňa 22.6.2018 (Uznesenie č. 94.5)
b) RO č. 5/2018 – schválené OZ dňa 22.6.2018 (Uznesenie č. 93.5)
Zo schválených 9 000 € bolo čerpaných zatiaľ 2 867,56 € na rekonštrukciu MR + drobné
výdavky MK Laštek.
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RO č. 1/2018 – čerpanie prostriedkov RF (30 000 € = MŠ, 2 000 € = pozemky)
Čerpané bolo zatiaľ: na MŠ 12 147,22 (PD + ostatné administratívne poplatky), na pozemky
neboli od posledného zasadnutia čerpané fin. prostriedky – stále vyčerpaných 987 €.
RO č. 2/2018 – dvere KD + umývačka riadu a ost. zariadenie kuchyne
RO č. 3/2018 – rekonštrukcia obecnej knižnice (2 500 €)
Od posledného zasadnutia FK a OR sa nič v čerpaní RO č. 2–3/2018 nezmenilo. P. Tholtová
informovala, že kúpna zmluva na umývačku riadu a zariadenie kuchyne vo výške 2 000 € je
už pripravená na podpis.
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu, stav RF
Ekonómka OcU informovala o tom, že rozpočet sa v oblasti výnosu dane z príjmov plní na
63 %. Stav RF je nasledovný:
Rezervný fond
schválené

čerpané

113 191,16

113 191,16

- 32 000

-13 134,22

RO č. 5 – (rekonštrukcia MR + MK)

-9 000

- 2 867,56

Prebytok za rok 2017

98 762,34

98 762,34

RF k 31.12.2017
RO č. 1 – (pozemky + MŠ)

ZOSTATOK RF k 31.7.2018

170 953,50

195 951,72

K bodu 4 – Projekt MŠ – zdroje financovania
Cena za celý predmet zmluvy o dielo „Výstavba MŠ v Komjatnej“ je vo výške 676 400,41 €.
Tieto finančné prostriedky budeme čerpať z časti z RF a z väčšej časti z poskytnutého úveru.
Do najbližšieho zasadnutia OZ pripraví HOK stanovisko na maximálnu možnú sumu
úverového zaťaženia obce a spolu s ekonómkou obce pripravia predbežnú kalkuláciu
s ohľadom na podmienky zmluvy, ukončenie diela a na to čo nám rozpočet obce dovoľuje. Na
základe poskytnutých informácií FK s OR odporúča OZ schváliť uznesenie o prijatí úveru
vo výške ........... .
K bodu 5 – Úprava rozpočtu 2018
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 6) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie
na vedomie RO č. 6/2018
RO č. 6 z 20.7.2018
311 Transfery od iných subjektov
Dotácie
Transfery v rámci verejnej
312 správy
06.2.0 630 Tovary a služby
04.5.1 630 tovary a služby
01.3.0 610 Mzdy, platy, osobné náklady
01.3.0 620 Odvody do fondov
01.1.0

610 Mzdy, platy, osobné náklady

01.1.0

620 Odvody do fondov

schválený upravený RO č. 6
po úprave
2000,00 3000,00 3000,00
6000,00 PSS, MONDI
SAŽP,ŽSK,Matrika,
8552,00 8849,00 19921,00 28770,00 UPSVAR
2598,00 2598,00 6370,00
8968,00 Park
21404,00 21404,00 2500,00 23904,00 zastávky
862,00
887,00
30,00
917,00 matrika
301,00
301,00
30,00
331,00 matrika
refundácia
91300,00 91300,00 13000,00 104300,00 UPSVaR
refundácia
38027,00 38027,00
991,00 39018,00 UPSVaR
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PSS Prvá stavebná sporiteľňa
SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia. Program obnovy dediny

Jedná sa o zapojenie dotácií do rozpočtu, ktoré sa použijú na vybudovanie parku – cesta do
kostola z Vyšného konca, na zastávku autobusu na Vyšnom konci a plánovanú zastávku
oproti Jednote pri ceste Balážka. Dotácie z ÚPSVaR sa použijú na refundáciu miezd troch
zamestnancov OcÚ.
b) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 7) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ
schvaľuje RO č. 7/2018
RO č. 7

schválený

upravený

110 Dane z príjmov
Požiarna ochrana /tovary a
03.2.0 630 služby

458000,00 458000,00

RO č. 7

po úprave

4335,00

5335,00

výnos dane z
5000,00 463000,00 príjmov
DHZ oslavy,
3000,00
8335,00 ďalšie výdavky

2598,00

8968,00

1400,00

21404,00

23904,00

1100,00

8700,00

6200,00

-2500,00

13950,00

13950,00

-3000,00

12770,00

12770,00

5000,00

obnova

06.2.0 630 Rozvoj obce/tovary a služby
Cestná doprava/tovary a
04.5.1 630 služby
Športová činnosť/bežné
08.1.0 640 transfery
Náboženské služby/tovary a
08.4.0 630 služby
Zásobovanie vodou/tovary a
06.3.0 630 služby

10368,00 verej.priestranstva
autobusové
25004,00 zastávky
dotácia TJ Sokol 3700,00 futbal
10950,00 cintorín
oprava rezerv.
17770,00 Studničná

Jedná sa o úpravy v rozpočte z dôvodu potreby fin. prostriedkov na:
-Požiarnej ochrane sme schválili na poslednom zasadnutí OZ 2 000 € na DHZ oslavy + ešte je
potrebné navýšiť rozpočet o 1 000 € na ich ďalšiu činnosť,
-na dobudovanie parku je ešte potrebných cca 1 400 € z vlastných zdrojov
-na vybudovanie zastávky (oproti Jednote) bude potrebné dofinancovať cca 1 100 €
-na opravu rezerv. v Studničnej sme na poslednom zasadnutí OZ schválili 10 000 €, no na
odporúčanie p. starostu je potrebné ešte rozpočet v položke zásobovanie vodou navýšiť
o 5 000 €, ktoré by bolo možné v prípade potreby čerpať
K bodu 6 – Prenájom pozemku parc. č. CKN 1636/4
FK s OR odporúča schváliť prenájom pozemku parc. č. CKN 1363/4, druh pozemku
trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 717 v k.ú Komjatná o výmere 14 760
m2 za podmienok uvedených v zámere p. Alojzovi Horvátovi, ktorý ako jediný zaslal na OcÚ
ponuku.
K bodu 7 – Žiadosti a sťažnosti občanov
a) M. Kočibál – prehodnotenie územného plánu
FK s OR odporúča p. Kočibálovi zaslať list s odpoveďou, že jeho žiadosť je evidovaná a bude
zaradená na posúdenie pri najbližšom prehodnocovaní územného plánu obce.
b) M. Mikulka, T. Žúbor – prístup na pozemok
FK s OR odporúča na podané sťažnosti zaslať odpoveď, že z technického hľadiska nie je
možné vyhovieť ich požiadavkám.
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c) J. Horváth – nájom pozemku
Posledný list p. Horvátha, doručený na OcÚ dňa 3.8.2018 bol predložený na posúdenie
právnikovi. Aktuálne informácie podá na OZ p. starosta.
K bodu 8 – Rôzne
a) Ocenenie Mgr. Beáte Valušiakovej
Ocenenie bude odovzdané na OZ, ktoré sa bude konať počas školského roka cca koncom
10/2018.
b) Územný plán obce
Územný plán obce má byť pravidelne prehodnocovaný, preto FK s OR odporúča vytvoriť
záložku „Územný plán obce“, kde sa budú priebežne evidovať potreby zmeny a požiadavky
občanov.
c) Obecná kronika
P. Beáta Kubasová, ktorá bola poverená vedením kroniky už odovzdala kroniku na OcÚ. Je
potrebné ju ešte písomne vyzvať na odovzdanie celej kompletnej agendy, spolu s materiálnotechnickým zabezpečením.
K bodu 9 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie
a obecnej rady ukončila.

V Komjatnej, dňa 28.8.2018

Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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