Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ
obce Komjatná konaného dňa 20.3.2019
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie
Ing. Zuzana Babicová, člen finančnej komisie
Ing. Andrej Trajtel, člen finančnej komisie
Štefan Vajzer, člen finančnej komisie
Vladimír Kováčik, člen finančnej komisie
Mgr. Otto Brtko, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce

Neprítomný: Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie – ospravedlnený
Hostia:

JUDr. Tibor Blana – obecný kronikár
Ing. Monika Nogová – riaditeľka ZŠ
Helena Cibulková – ekonómka ZŠ

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) Použitie prostriedkov RF, stav RF k 15.3.2019
b) Ozvučenie sály KD
c) Kamerový systém v obci – žiadosť o dotáciu, úhrada nákladov na
umiestnenie KS
3. Plnenie rozpočtu k 28.2.2019
4. Základná škola
a) Výmena kotla (havarijný stav)
b) Informácie o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ
c) Personálne a technické vybavenie ŠJ (podpora z ÚPSVaR) – Novela Zák. č.
544/2010 Z.z. (platný od 1.1.2019)
5. Stavba MŠ:
a) Informácia o realizácii stavby – p. Kováčik
b) Financovanie, úverová zmluva
6. MK Záhumnie
7. Úprava rozpočtu 2019
a) Prijaté dotácie
b) Spoluúčasť na projekte – obstaranie kompostérov
8. Správa o hospodárení FIT (Igor Babic)
9. Nájom priestorov KD – Bar Siesta E. Gejdošová
10. Rôzne:
a) Pohľadávky – daň z nehnuteľností a poplatok za komunál. odpad
b) Školský areál
c) Obecná kronika – odmena kronikára
d) Obecná zabíjačka – vyúčtovanie
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e) Vecné bremeno – p. Buša, p. Marček
f) Žiadosť o dotáciu – Územnoplánovacia dokumentácia obce
g) Usporiadanie pozemkov pod MK + pozemok parc. č. 9327/1 (Studničná)
h) Prepojenie ulice Pod Stráňou a Zberný dvor – usporiadanie pozemkov
i) Výrub popri MK v časti Háj
j) Obecné noviny
11. 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 – Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ
a) Použitie prostriedkov RF, stav RF k 15.3.2019
Schválené OZ dňa 18.1.2019 (Uznesenie č. 26/2019)
Rezervný fond
PS k 1.1.2019
čerpanie
KS k 15.3.2019

schválené

skutočnosť
151859,99

129000,00
22859,99

46971,31
104888,68

Zo schválených 129 000 € na stavbu MŠ bolo k 15.3.2019 čerpaných 46 971,31 €.
b) Ozvučenie sály KD
OZ schválilo výdavky vo výške 6 000 € dňa 18.1.2019 (Uznesenie č. 29/2019)
Na OcU boli doručené tri cenové ponuky (viď prílohu pozvánky OZ). FK prehodnotila
uvedené ponuky s ohľadom na cenu, kvalitu a referencie. FK odporúča schváliť ponuku od
Michala Mišáka – S.M.D. za podmienky dohodnutia celkovej ceny za dielo max. do 5 500 €.
c) Kamerový systém v obci – žiadosť o dotáciu, úhrada nákladov na umiestnenie KS
Schválené OZ dňa 18.1.2019 (Uznesenie č. 25/2019)
Žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na
financovanie obstarania KS obce, ktorá mala byť podaná do 28.2.2019 nebola podaná!
P. starosta informoval o jednej z možností inštalovania KS v obci (podrobnejšie na zasadnutí
OZ). FK odporúča osloviť firmy, ktoré sa uvedeným zaoberajú, prípadne ich pozvať na
zasadnutie OZ s vysvetlením možností realizácie, pričom by sa zohľadňoval ten
najjednoduchší a najefektívnejší spôsob pre obec.
Úhrada nákladov na umiestnenie KS bola vyplatená – zmluva zverejnená.
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu
Ekonómka OcU informovala o tom, že rozpočet sa v oblasti príjmov plní na 16 % a v oblasti
výdavkov na 15 %. Ďalej informovala o zverejnenej prognóze (Východiskové štatistické
údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov FO pre rok 2019), ktoré sú t.č. pre obec
Komjatná vo výške 551 281 €. To znamená, že je možné v rozpočte obce navýšiť Výnosy
dane z príjmu ešte o max. 61 000 €.
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K bodu 4 – Základná škola
Riaditeľka ZŠ informovala o potrebách ZŠ s MŠ, ktoré bude treba riešiť pri odovzdaní novej
prevádzky MŠ a zvýšení kapacity stravníkov školskej jedálne (od 1.9.2019). Jedná sa hlavne
o personálne zabezpečenie a s tým spojené finančné výdavky. Tiež predložila FK prehľad o
výdavkoch ZŠ s MŠ za 1-2/2019 - (viď príloha č.1,2,3). Uvedeným sa OZ bude musieť
zaoberať na zasadnutí OZ v 6/2019.
Ďalej informovala o výmene kotla v ZŠ. Cena kotla s montážou predstavuje sumu 10 876,26
€. Uvedené sa bude riešiť RO – navýšenie originálnych kompetencií. V rámci havarijného
stavu zriaďovateľ požiada okresný úrad – odbor školstva o finančnú dotáciu. FK tiež
odporúča poriešiť reguláciu kúrenia v ZŠ, ktorá t.č. neexistuje – dať cenové ponuky.
P. Daudová podala informáciu MPSVaR - odboru štátnej podpory a stratégie sociálnej
a rodinnej politiky o pripravovanom programe, ktorý sa bude týkať podpory personálneho
zabezpečenia v zariadeniach školského stravovania, ako aj finančná pomoc zariadeniam
školského stravovania určená na podporu technického zabezpečenia stravovania v školských
jedálňach. Finančné prostriedky sú vyčlenené, zatiaľ na programe pracujú. Cca v 6/2016 budú
zverejnené výzvy – uvedené treba sledovať a následne podať žiadosť.
K bodu 5 – Stavba MŠ
P. Kováčik informoval o priebehu prác na stavbe – podrobnejšie informácie na zasadnutí OZ.
Firma SOAR požiadala o predĺženie termínu odovzdania diela o jeden mesiac t.j. do
15.5.2019. FK odporúča žiadosti vyhovieť.
Financovanie stavby MŠ – Úver zatiaľ nebol čerpaný. Finančné prostriedky boli čerpané
z vlastných zdrojov vo výške 166 600 € (SOAR) + 7 770 € (Veselovský). Ďalšie neuhradené
faktúry k 20.3.2019 sú vo výške 178 204 €. Spolu teda vyfakturované práce k 20.3.2019 sú vo
výške 352 574 €.
K bodu 6 – MK Záhumnie
FK odporúča vyčleniť fin. prostriedky vo výške 5 000 € na prípravné práce pred položením
asfaltového koberca na MK – uloženie válovcov, vyrovnanie.
K bodu 7 - Úprava rozpočtu 2019
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. S/01/2019) a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ berie na vedomie RO č. S/01/2019
RO č. S/01/2019 zo dňa 1.3.2019
312 Transfery v rámci VS obec
01.6.0 630 Tovary a služby
312 Transfery v rámci VS ZŠ

ZŠ

schválený upravený RO č. 1
po úprave
10000,00 10000,00
670,00 10670,00 voľby
0,00
0,00
670,00
670,00
385000,00 385000,00 43239,00 428239,00 normatívy, strava MŠ
nevyčerpané FP
453 Zostatok prostriedkov 2018
0,00
0,00
138,00
/normatívne/
Prenesené kompetencie
385000,00 385000,00 43377,00 428377,00

Jedná sa o zapojenie dotácií do rozpočtu.
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b) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. OZ/01/2019) a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ schvaľuje RO č. OZ/01/2019
RO č. OZ/01/2019 zo dňa 29.3.2019
110 Dane z príjmov
05.1.0 630 Likvidácia odpadu
08.2.0 713 Nákup zariadení...

schválený upravený RO č. 2
po úprave
490000,00 490000,00 24000,00 514000,00
26500,00
0,00

26500,00
0,00

2000,00
6000,00

spoluúčasť na projekte
28500,00 - kompostéry
6000,00 ozvučenie sály KD

04.5.1 717 Realizácia stavieb
0,00
0,00 5000,00
5000,00 MK Záhumnie
ZŠ
Originálne kompetencie 186000,00 186000,00 11000,00 197000,00 výmena kotla

Jedná sa o navýšenie daní z príjmov v rozpočte, ktoré budú použité na jednotlivé (už
spomínané) výdavky.
K bodu 8 – Správa FIT centrum
P. Igor Babic predložil FK správu o fungovaní FIT centra v roku 2018 - (viď príloha č. 4). FK
uvedené berie na vedomie.
K bodu 9 – Nájom priestorov KD – Bar Siesta E. Gejdošová
Vzhľadom k tomu, že 15.4.2019 končí nájomná zmluva na uvedený priestor, je potrebné
prerokovať ďalší postup. FK odporúča OZ schváliť zámer nájmu priestorov v budove KD
obce Komjatná za podmienok určených OZ. Výšku nájmu odporúča ako výšku obvyklého
nájomného za nebytové priestory – prieskum urobí HOK a predloží na zasadnutí OZ.
K bodu 10 – Rôzne
a) Pohľadávky – daň z nehnuteľností
P. Tholtová informovala o výške nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplatku za odpady
a poplatku za psa. Tieto pohľadávky boli k 31.12.2018 spolu vo výške 2 367,58 €, z toho už
niektoré boli uhradené a k 20.3.2019 sú tieto nedoplatky vo výške 1 828,43 €.
b) Školský areál
P. Daudová informovala o stave vysporiadavania pozemkov v školskom areáli. Jedná sa o dve
parcely, na ktorých figurujú okrem obce ešte ďalší spoluvlastníci: parc.č. 2202 – Gejdošovci –
t.č. sa rokuje s exekútormi a parc. č. 2199 – J. Maga – t.č. prebieha súdne konanie. Podrobné
informácie podá p. Daudová na zasadnutí OZ.
Dňa 27.3.2019 o 9,00 hod. sa bude konať obhliadka pozemku parc. č. 2199 sudkyňou JUDr.
Petrou Lackovou a právnymi zástupcami oboch strán. Vzhľadom k tomu, že p. starosta je na
školení a p. Daudová je rovnako služobne odcestovaná, uvedenej obhliadky sa zúčastnia HOK
– p. Klavcová a p. Kováčik. P. Daudová dohodla ešte pred obhliadkou spoločné stretnutie
s právnym zástupcom JUDr. Slamkom dňa 26.3.2019 na OcU.
c) Obecná kronika – odmena kronikára
Na zasadnutí FK bol prítomný aj p. T. Blana, ktorý informoval, že na obecnej kronike aktívne
pracuje. Túto prácu chce zatiaľ robiť bezodplatne. FK preto s p. Blanom dohodla, že bude
prizvaný na zasadnutie OZ v 6/2019, pričom predloží OZ zápisy do Obecnej kroniky na
schválenie. P. T. Blana tiež vyslovil ochotu spolupodieľať sa na tvorbe článkov do našich
obecných novín, pričom bude využívať záznamy z obecnej kroniky.
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e) Vecné bremeno – p. Buša, p. Marček
P. starosta informoval, že zmluvy vyhotovené stále nie sú!
f) Žiadosť o dotáciu – Územnoplánovacia dokumentácia obce
P. starosta informoval, že žiadosť o dotáciu bola podaná. Zatiaľ neprišla žiadna odpoveď. P.
Kováčik pripomenul, že je potrebné informovať občanov o možnosti pripomienkovať územný
plán obce či už prostredníctvom rozhlasu, obecných novín alebo internetovej stránky obce.
g) Usporiadanie pozemkov pod MK + pozemok parc. č. 9327/1 (Studničná)
Informácie podá na zasadnutí OZ p. starosta.
h) Prepojenie ulice Pod Stráňou a Zberný dvor – usporiadanie pozemkov
P. starosta informoval, že s p. Vaňochom je už uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcej KZ.
T.č. prebieha rokovanie s p. Kulichom a farským úradom.
i) Výrub popri MK v časti Háj
P. Trajtel informoval, že po rokovaní s lesným úradom je potrebné počkať na zvolenie
urbárneho výboru, ktorý môže uvedený výrub povoliť. Podrobné informácie podá na
zasadnutí OZ.
K bodu 11 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie
ukončila.

V Komjatnej, dňa 24.3.2019

Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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