Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 17.10.2018
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
Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady
Štefan Vajzer, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce

Neprítomná: Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce - ospravedlnená
Hostia:

Ing. Monika Nogová – riaditeľka ZŠ
Elena Cibulková – ekonómka ZŠ

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 6/2018 – zapojenie dotácií do rozpočtu
b) RO č. 7/2018 – rezervár Studničná, zastávky, park
c) RO č. 1/2018 – použitie RF (MŠ, pozemky)
d) RO č. 5/2018 – použitie RF (MK, rozhlas)
3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018, stav RF
4. Projekt MŠ:
a) informácie o realizácii stavby – p. Kováčik
b) cenové ponuky účelového úveru na financovanie výstavby MŠ
5. Úprava rozpočtu 2018 (miestne komunikácie)
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Rôzne:
a) Čestné občianstvo – Mgr. Beáta Valušiaková
b) Obecná kronika
8. 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. 6/2018 – OZ vzalo na vedomie dňa 31.8.2018 (Uznesenie č. 99.3)
b) RO č. 7/2018 – schválené OZ dňa 31.8.2018 (Uznesenie č. 98.2)
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Na obnovu verejného priestranstva (park smerom do kostola z Vyšného konca) bola
poskytnutá dotácia vo výške 6 370 € + schválených 1 400 € z vlastných zdrojov, na zastávky
(Vyšný koniec, Jednota) bola poskytnutá dotácia 2 500 € + schválených 1 100 € z vlastných
zdrojov – schválené prostriedky boli postačujúce. Na rezervár v Studničnej bolo schválených
10 000 € + 5 000 € (RO č. 7 – zásobovanie vodou) – došlé faktúry ešte nie sú kompletné,
výšku skutočného čerpania ešte nevieme, predpokladá sa však, že finančné prostriedky budú
postačujúce.
c) RO č. 1/2018 - čerpanie prostriedkov RF (30 000 € = MŠ, 2 000 € = pozemky)
Čerpané bolo zatiaľ: na MŠ 13 275,22 € (PD + ostatné administratívne poplatky). V súlade so
zmluvou o dielo na výstavbu MŠ bola vystavená prvá faktúra vo výške 38 374 €, ktorá je
splatná 8.11.2018. Na pozemky neboli od posledného zasadnutia čerpané fin. prostriedky –
stále vyčerpaných 987 €.
d) RO č. 5/2018 – čerpanie prostriedkov RF (MK - Laštek, Zberný dvor, rozhlas)
Zo schválených 5 000 € na miestny rozhlas bolo čerpaných 4 202 € - práce sú ukončené. Na
MK Zberný dvor bolo zo schválených 2 000 € čerpaných 533 € a na MK Laštek bolo zo
schválených 2 000 € zatiaľ čerpaných 325 €, avšak vzhľadom na prebiehajúce práce p.
starosta informoval o potrebe ďalších finančných prostriedkov vo výške cca 6 400 €.
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu, stav RF
Ekonómka OcU informovala o tom, že vzhľadom na prognózu a skutočné plnenie k 30.9.
môžeme rozpočet v oblasti výnosu dane z príjmov navýšiť o cca 30 000 €. Informovala aj
o stave RF, ktorý je nasledovný:
Rezervný fond
- čerpanie / + tvorba
schválené

skutočnosť

113 191,16

113 191,16

- 32 000

-14 262,22

RO č. 5 – (rekonštrukcia MR + MK)

-9 000

-5 061,52

Prebytok za rok 2017

+98 762,34

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

ZOSTATOK RF k 30.9.2018

170 953,50

+98 762,34
192 629,76

K bodu 4 – Projekt MŠ
a) P. Kováčik informoval o prebiehajúcich prácach na výstavbe MŠ. Základová platňa je
už hotová. T.č. sa pracuje na kanalizácii. Vzhľadom na problémy s objednaním
a dodávkou dreva sa termín odovzdania diela oddiali na 15.4.2019. Najbližší
kontrolný deň sa koná 22.10.2018, kde okrem iného bude dohodnutý aj harmonogram
prác. Podrobnejšie informácie p. Kováčik poskytne na zasadnutí OZ.
b) Cenové ponuky účelového úveru na financovanie výstavby MŠ – banky boli oslovené,
čaká sa na ich predloženie.
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K bodu 5 – Úprava rozpočtu 2018
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 8) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ
schvaľuje RO č. 8/2018
RO č. 8
110 Dane z príjmov
130 Dane za tovary a služby
210 Príjmy z vlastníctva
Administratívne a iné
220 poplatky
290 Iné nedaňové príjmy
PRÍJMY SPOLU
Úroky a ostatné platby
01.1.0 650 s úvermi
08.2.0 713 Prevádzkové zariadenia

630
717
630
710

8650,00

8650,00

1930,00

10580,00

338,00

1264,00

570,00
34220,00

1834,00

1500,00
5000,00

1500,00 -1000,00
5000,00 -3600,00

13950,00
4335,00
0,00

10950,00 -9000,00
8335,00 1600,00
2000,00 6400,00

Tovary a služby
12770,00
Rozšírenie vodovodu
10000,00
Tovary a služby
10100,00
Stavba MŠ
0,00
VÝDAVKY SPOLU

17770,00 2500,00
10000,00 7000,00
14151,00
450,00
30000,00 29000,00
33350,00

08.4.0 630 Tovary a služby
03.2.0 630 Tovary a služby
04.5.1 717 MK Laštek
06.3.0
06.3.0
08.2.0
09.1.1

schválený upravený RO č. 8
po úprave
458000,00 463000,00 31000,00 494000,00 výnos dane z príjmov
19500,00 19500,00
120,00 19620,00 daň za psa
nájom sála KD,
4363,00
4988,00
600,00
5588,00 hrobové miesta
správne poplatky,
za účinkovanie folklór
za vodovod.prípojky
preplatok roč. zúčtovanie
zdrav. poistenia

500,00 úroky z úveru
1400,00 ozvučenie sály
osvetlenie,
1950,00 ozvučenie cintorín
9935,00 hydrant Studničná
8400,00
vodovod vyš.koniec,
20270,00 prípojky k RD
17000,00 vodovod MŠ
14601,00 za účinkovanie folklór
59000,00 ZoD + naviac práce

Jedná sa o navýšenie výnosu daní z príjmov + drobné úpravy v oblasti príjmov, čím sa príjmy
navýšia o 34 220 €. Tieto finančné prostriedky sú potrebné na uvedené výdavky:
-

-

hydrant Strudničná (pri kostole)
MK Laštek (viď bod 2d)
vodovod Vyšný koniec – pri Alojzovi Marčekovi montáž /zváranie/ vodovod. potrubia
a príslušenstva vo výške 1 800 € a náklady na prípojky k novostavbám 700 €. Súčasne
boli navýšené aj príjmy (vodovod. prípojky). Na zasadnutí OZ p. starosta predloží
písomnú zmluvu s majiteľmi pozemkov (Marček, Krajčovič) o bezplatnom nájme
na uloženie potrubia.
vodovod MŠ – potrebné navýšiť o 7 000 € (v rozpočte bolo schválených 10 000 €
a faktúra je vystavená na 16 366 €)
odmena folklór – predvádzanie remesiel na jarmoku v Trenčianskych Tepliciach –
uvedenú odmenu mesto vyplatilo – zahrnuté v príjmoch
stavba MŠ – viď bod 2c) – potrebné na úhradu vystavenej faktúry 25 000 + práce na
viac 3 000 € (prekladanie objaveného potrubia pod MŠ)

K bodu 6 – Rozpočet na rok 2019
3

Návrh rozpočtu na rok 2019 je takmer vyrovnaný (viď príloha):
P = 1 456 512 €
V = 1 455 852 €
+ 660 €
V návrhu rozpočtu je zahrnuté prijatie úveru. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá len
výstavba MŠ. Tiež sú tu zahrnuté predpokladané dotácie, ktorých schvaľovanie bude už
v kompetencii nového OZ podľa prijatých žiadostí.
Riaditeľka ZŠ Ing. Monika Nogová prezentovala svoj návrh na rok 2019 na originálne
kompetencie a pripomienky k rozpočtu obce (viď príloha). P. riaditeľka žiada schváliť
rozpočet pre rok 2019 na originálne kompetencie vo výške 166 000 €. FK s OR navrhujú
originálne kompetencie schváliť v požadovanej výške. Návrh rozpočtu počítal so sumou
170000,00 €. FK navrhuje túto sumu v schvaľovanom rozpočte ponížiť o 4 000,00 €.
Na základe uvedených skutočností odporúča FK s OR prijať uznesenie: OZ schvaľuje
rozpočet na rok 2018. Celkové príjmy vo výške 1 456 512 € a celkové výdavky vo výške
1 451 852 €.
K bodu 7 – Rôzne
a) Ocenenie Mgr. Beáte Valušiakovej
Ocenenie bude odovzdané na OZ 26.10.2018.
b) Obecná kronika
Na vedenie kroniky bol navrhnutý Ing. Tibor Blana.
P. Kováčik pripomenul, že je potrebné dodržať termín výmeny plota (p. Klencová) – termín
bol dohodnutý do 31.12.2018.
P. starosta navrhoval kompletnú opravu obecného traktora, ktorý bude potrebný na odhŕňanie
snehu. Oprava by však bola t.č. finančne a časovo náročná. FK s OR odporučila p. starostovi
osloviť externú firmu - p. Horvátha o ochote a podmienkach poskytovania služby zimnej
údržby MK v obci. Informácie poskytne na zasadnutí OZ.
P. Macík informoval o pracovnom rokovaní na stavbu „Rýchlostná cesta R3 Oravský
Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1“. Rokovanie sa uskutočnilo v pondelok 15.10.2018
o 10:00 na obecnom úrade v Komjatnej. Cieľom rokovania bolo oboznámiť zástupcov obce
so spracovávanou technickou štúdiou na uvedenú stavbu a prerokovanie možného
technického riešenia. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia NDS, členovia obecnej rady a p.
starosta. Obecná rada sa odvoláva na uznesenie č. 18 zo dňa 22.2.2011, ktoré je stále platné a
odporúča zaslať NDS list v znení:
Obecné zastupiteľstvo na základe petície občanov zo dňa 03.03.2010 ako aj po zvážení
všetkých doterajších pripomienok k navrhovaným variantom rýchlostnej cesty R3 trasovanej
cez katastrálne územie obce Komjatná, ktoré predstavila NDS Bratislava vydáva nasledovné
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stanovisko: Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s akýmkoľvek trasovaním rýchlostnej cesty
R3 cez katastrálne územie obce Komjatná.
K bodu 8 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala všetkým členom za výbornú spoluprácu, ochotu a
ústretovosť počas celého obdobia a zasadnutie finančnej komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 23.10.2018
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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