Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ
obce Komjatná konaného dňa 09.01.2019
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie, ekonómka obecného úradu
Ing. Zuzana Babicová, člen finančnej komisie
Ing. Andrej Trajtel, člen finančnej komisie
Mgr. Otto Brtko, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce

Hostia:

p. Dobák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)

Otvorenie
Úlohy a kompetencie finančnej komisie OZ Komjatná
Návrh člena FK – Ing. Peter Kubas
Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2019
Stav Rezervného fondu k 31.12.2018
Žiadosti o poskytnutie dotácie
ZRŠ Komjatná
CVČ:
- OZ HAPPY MOMENTS, Ružomberok
- ELÁN centrum voľného času, Ružomberok
- Mesto Dolný Kubín – CVČ
7. Náhrada výdavkov za EE a internet – p. Dobáková
8. Rôzne: ozvučenie sály KD
9. Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie finančnej komisie otvorila predsedníčka Mgr. Anna Daudová, privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
K bodu 2 – Úlohy a kompetencie finančnej komisie OZ Komjatná
P. Daudová informovala členov FK o úlohách a kompetenciách FK OZ Komjatná.
K bodu 3 – Návrh člena FK – Ing. Peter Kubas
P. Daudová navrhla za člena FK Ing. Petra Kubasa, ktorý bol jej členom aj
v predchádzajúcom volebnom období a s členstvom na ďalšie obdobie súhlasí. FK preto
odporúča na najbližšom zasadnutí OZ schváliť Ing. Petra Kubasa za člena FK.
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K bodu 4 – Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2019
FK sa oboznámila s rozpočtom na rok 2019:
Príjmy celkom

1 556 512 €

Výdavky celkom

1 551 852 €
4 660 €

Rozdiel

Rozpočet na rok 2019 je mierne prebytkový. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté len
výdavky spojené s výstavbou MŠ. P. Tholtová informovala, že v rozpočte je výnos dane
z príjmu vo výške 490 000 €, pričom predbežné prognózy sú zatiaľ vo výške 551 000 €.
Príjmy by teda mali byť vyššie a tieto môžu byť použité na investičné akcie obce (KV).
K bodu 5 - Stav RF
P. Tholtová informovala o stave RF, ktorý je nasledovný:
Rezervný fond 2018
+ tvorba / - čerpanie
schválené

skutočnosť

113 191,16

113 191,16

RO č. 1 – (pozemky)

- 2 000

- 987

RO č. 1 – (MŠ)

-30 000

- 30 000

RO č. 5 – (rekonštrukcia MR)

-5 000

- 4 202,10

RO č. 5 – (MK Zberný dvor)

-2 000

- 533,84

RO č. 5 – (MK Laštek)

-2 000

- 1 280

Prebytok za rok 2017

+ 98 762,34

+ 98 762,34

RO č. 11 (MŠ)

- 28 000

- 23 090,57

142 953,50

151 859,99

RF k 31.12.2017

ZOSTATOK RF k 31.12.2018

K bodu 6 – Žiadosti o poskytnutie dotácie

Organizácia
ZRŠ

Požadovaná dotácia na rok 2019
Žiadosť 2019
Dotácia 2017
4 200
2 600

Účel 2019
MDD, nočné hry, ihrisko
Studničná, detský sad

Vzhľadom na aktívnu prácu členov ZRŠ, FK odporúča OZ schváliť dotáciu v požadovanej
výške za účelom prevádzky a údržby športovísk a realizovanie akcií pre deti.
Na základe žiadostí troch súkromných CVČ o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmovú
činnosť pre naše deti, FK odporúča schváliť dotáciu vo výške 40 € na dieťa. Jedná sa
celkom o 14 detí.
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K bodu 7 – Náhrada výdavkov za EE a internet – p. Dobáková
Na zasadnutí FK bol prítomný p. Dobák, ktorý požaduje náhradu za poskytnutie priestorov na
prevádzku kamerového systému a náklady s tým spojené, ktorý monitoruje bývalú skládku
odpadu (Niže Mlyna). Kamerový systém bol nainštalovaný vo 2/2016. Predchádzajúce OZ
dňa 9.12.2016 schválilo paušálnu náhradu za pripojenie KS na internet a za spotrebu el.
energie vo výške 100 €/rok. P. Dobáková s uvedeným nesúhlasila. V roku 2017 bola viackrát
pozvaná na zasadnutie FK aj OZ, no nedostavila sa.
P. Dobák t.č. požaduje náhradu vo výške 200 €/rok, čo odôvodňuje poškodením majetku pri
inštalácii (prevŕtanie domu, trčiace káble, spílenie drevín...), spotrebou el.
energie, využívaním internetu a rušením pokoja.
P. Daudová mu pripomenula, že snahou OZ bolo dôjsť k dohode už v predchádzajúcom
období, no z ich strany nebol záujem. Navrhla mu náhradu vo výške 200 € za prvý rok ako
náhradu za poškodenie majetku, sprístupnenie a pomoc pri inštalácii KS a za ostatné roky už
vo výške 100 €/rok. S uvedeným p. Dobák nesúhlasil z odôvodnením, že je to málo a on to už
doma nechce.
Na základe uvedených skutočnosti FK odporúča OZ schváliť jednorázovú náhradu za
prevádzku kamerového systému vo výške 600 € s tým, že p. Dobák bude súhlasiť s jeho
prevádzkou ešte do 30.6.2019.
FK odporúča dovtedy poriešiť kamerový systém v obci a to tak, že by boli monitorované
vstupy do obce, zberný dvor a ďalšie potrebné priestory. Navrhuje osloviť firmy
o predloženie cenových ponúk, aby sa v danej veci mohlo konať.
K bodu 8 – Rôzne
a) Ozvučenie sály KD
P. starosta informoval o potrebe ozvučenia sály KD vzhľadom na skúsenosti z posledných
akcií, ktoré sa tu konali. S ozvučením je dlhodobý problém a treba o riešiť. FK preto
odporúča vypracovanie výkazu výmeru na uvedený projekt.
b) Obecná kronika
Za obecného kronikára bol dňa 18.12.2018 (Uzn. č. 18/2018) OZ schválený p. Tibor Blana.
FK ho odporúča pozvať na najbližšie OZ s cieľom dohodnutia našej spolupráce.
c) Územný plán
P. starosta informoval o tom, že na poslednom zasadnutí OZ sme schválili aktualizáciu
územného plánu, avšak ak chceme požadovať dotáciu na jeho spracovanie je potrebné prijať
uznesenie:
OZ schvaľuje, v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie
územnoplánovacích dokumentácií obcí, záväzok obce Komjatná, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 1 – Územný
plán obce Komjatná, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
s MVD SR.
FK odporúča OZ uvedené schváliť.
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d) Vysporiadanie pozemkov na Studničnej
FK odporúča na najbližšom zasadnutí OZ schváliť komisiu na vysporiadanie pozemkov na
Studničnej, ktorá sa uvedenému bude aktívne venovať.
e) Obecné noviny
FK odporúča zvoliť členov do redakčnej rady našich obecných novín „Zvesti z Komjatnej“.
P. Daudová sa informovala o tom, či už sú vyhotovené zmluvy o bezplatnom nájme s p.
Marčekom a p. Bušom (položené vodovodné a odvodňovacie potrubie). Zmluvy vyhotovené
nie sú. P. starosta prisľúbil, že uvedené v najbližšom období zariadi.
K bodu 9 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie
ukončila.

V Komjatnej, dňa 13.01.2019
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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