Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ
obce Komjatná konaného dňa 12.6.2019
Prítomní:

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

Neprítomný: Štefan Vajzer, člen finančnej komisie – ospravedlnený
Hostia:

Ing. Monika Nogová – riaditeľka ZŠ
Eva Škutová – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ
Helena Cibulková – ekonómka ZŠ
Miroslava Mikušová – vedúca ŠJ

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. OZ/01/2019 – kompostéry, ozvučenie sály KD, MK Záhumnie
3. Plnenie rozpočtu k 31.5.2019, stav RF
4. Záverečný účet za rok 2018
5. Úprava rozpočtu 2019:
a) Prijaté dotácie
b) Finančná spoluúčasť na projektoch – Rekonštrukcia vodovodu, Územný plán,
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Verejná WIFI
c) Mzdové prostriedky – technický dozor stavba MŠ, údržba verejnej zelene
d) Výdavky na údržbu verejnej zelene, verejného priestranstva (Studničná)
e) MK Záhumnie
f) Rekonštrukcia MR, oprava chodníka (Klencová)
6. Stavba MŠ
a) Informácie o realizácii stavby – p. Kováčik
b) Financovanie, úver - čerpanie
7. Rôzne:
a) Vecné bremeno – p. Buša, p. Marček
b) Prepojenie ulice Pod Stráňou a Zberný dvor – usporiadanie pozemkov
c) Usporiadanie pozemkov pod MK + pozemok parc. č. 9327/1 (Studničná)
d) ZŠ s MŠ – personálne a technické vybavenie MŠ a ŠJ od 1.9.2019
e) Školský areál
f) Plán zasadnutí FK na 2. Polrok 2019
8. Záver
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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) RO č. OZ/01/2019 – kompostéry, ozvučenie sály KD, MK Záhumnie
- kompostéry – schválené 2 000 € - zatiaľ neboli dodané, spoluúčasť bude až 5 500 €
- ozvučenie sály – schválené 6 000 € - výdavky 5 200 € + nevyfakturovaná práca
- MK Záhumnie – schválené 5 000 € - zatiaľ výdavky na mat. cca 500 €
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu k 31.5.2019, stav RF
Ekonómka OcU informovala o tom, že rozpočet sa v oblasti príjmov plní na 47 % a v oblasti
výdavkov na 48,46 %. Ďalej informovala o zverejnených prognózach (Východiskové
štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov FO pre rok 2019), na základe ktorých
je možné v rozpočte obce navýšiť Výnosy dane z príjmu ešte o max. 37 281 € - rezerva
k 6/2019.
Stav RF k 31.5.2019
Rezervný fond
PS k 1.1.2019
Čerpanie (uzn. č. 26/2019)
Tvorba RF (za rok 2018)
Zostatok RF po schválení
záverečného účtu

schválené

skutočnosť
151 859,99

129 000,00
85 572,46

84 971,31

108 432,45

K bodu 4 – Záverečný účet za rok 2018
FK nemá žiadne výhrady k záverečnému účtu obce Komjatná za rok 2018. Výsledkom
rozpočtového hospodárenie obce za rok 2018 je prebytok rozpočtu vo výške 85 572,46 €,
ktorý FK odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu. (viď príloha pri pozvánke na OZ)
FK odporúča prijať nasledovné uznesenia:
-

OZ berie na vedomie stanovisko HOK k záverečnému účtu za rok 2018
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez
výhrad
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 vo
výške 85 572,46 € na tvorbu RF

K bodu 5 – Úprava rozpočtu 2019
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. S/02/2019) a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ berie na vedomie RO č. S/02/2019
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RO č. S/02/2019 zo dňa 2.5.2019
Transfery vrámci VS
312 obec
01.6.0 630 Tovary a služby

schválený upravený
10000,00
0,00

10670,00
670,00

RO S/02
1590,00
1590,00

po úprave
12260,00 voľby prezident, EP
2260,00
Fin. dar Daniel Kučerka,

311
03.2.0 630
08.1.0 630
312

Granty
3000,00
3000,00 4925,00
7925,00 nadácia KIA Motors
Tovary a služby
5000,00
5000,00
100,00
5100,00 hasiči - oblečenie
Tovary a služby
500,00
500,00 4825,00
5325,00 ihrisko Studničná
Transfery vrámci VS ZŠ 385000,00 428239,00 1150,00 429389,00 lyžiarsky kurz
Prenesené
ZŠ
kompetencie
385000,00 428239,00 1150,00 429389,00
Prostriedky z
453 predch.rokov
0,00
0,00 30000,00 30000,00 Dotácia MVSR
03.2.0 717 Rekonštrukcia HZ
0,00
0,00 30000,00 30000,00

Jedná sa o zapojenie dotácií do rozpočtu. Tu je potrebné prijať uznesenie: OZ schvaľuje
prijatie finančného daru vo výške 100 € od Daniela Kučerku.
Vzhľadom na poskytnutú dotáciu na nákup umelého trávnika od nadácie KIA Motors na
športové ihrisko na Studničnej, FK odporúča OZ prehodnotiť poskytnutie dotácie ZRŠ,
ktorú žiadali na tento účel. Preto FK navrhuje, aby bol umelý trávnik financovaný z rozpočtu
obce v plnej výške 7 200 € (predpokladaná cena na základe rozpočtu ZRŠ uvedenej v žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce), zároveň FK odporúča zrušiť Uzn. č. 24/2019 v bode a), kde
bola schválená dotácia pre ZRŠ vo výške 4 200 € a vyzvať ZRŠ na vrátenie nevyčerpanej
dotácie z roku 2018 vo výške 2 000 €, ktorá mala byť použitá rovnako na tento účel.
Z uvedeného by vyplynulo, že aj vzhľadom na neposkytnutie a vrátenie dotácie ZRŠ, Obec
Komjatná, tým, že bude financovať zakúpenie umelého trávnika, ušetrí ZRŠ ich vlastné
zdroje vo výške 1 000 €, ktoré môže použiť na ďalšie svoje plánované akcie pre deti (MDD +
nočné hry – v rozpočte ZRŠ uvedené vo výške 900 €).
b) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. OZ/02/2019) a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ schvaľuje RO č. OZ/02/2019
RO č. OZ/02/2019 21.6.2019
prevod
454 prostriedkov RF
Rekonštrukcia
06.3.0 717 vodovodu
06.2.0 711 Územný plán
03.2.0 717 Rekonštrukcia HZ
06.2.0 713 Verejná WIFI
06.4.0 717 Rozšírenie VO
01.1.1 711 Nákup pozemku
04.5.1 717 MK Záhumnie

schválený upravený

RO
OZ/02

po úprave

129000,00 129000,00 59650,00 188650,00 čerpanie RF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 6500,00
0,00 5000,00
0,00 15000,00
0,00 1000,00
0,00 1650,00
0,00
500,00
5000,00 30000,00

6500,00
5000,00
15000,00
1000,00
1650,00
500,00
35000,00

spoluúčasť Envirofond
spoluúčasť na projekte
spoluúčasť na projekte
spoluúčasť na projekte
VO Vyšný koniec
šk.areál,zberný dvor

Jedná sa o použitie prostriedkov RF vo výške 59 650 € na kapitálové výdavky vyššie
uvedené. Rozpočet na vyhotovenie ÚP obce je vo výške 7 700 €, pričom dotácia bude vo
výške 4 160 €. Výška celkového ÚP sa bude odvíjať aj od množstva vykonaných zmien
a doplnkov. Rozšírenie verejného osvetlenia na Vyšnom konci bola uskutočnená na ulici pri
Alojzovi Marčekovi.
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c) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. OZ/03/2019) a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ schvaľuje RO č. OZ/03/2019
RO č. OZ/03/2019 21.6.2019
schválený upravený RO OZ/03 po úprave
110 Dane z príjmov
490000,00 514000,00 25400,00 539400,00
Úroky a ost.platby s
01.1.1 650 úvermi
5000,00
5000,00 -2000,00
3000,00
01.1.1 640 Bežné transfery
14000,00 14000,00 -8500,00
5500,00
Likvidácia odpadu05.1.0 630 kompostéry
26500,00 28500,00 3500,00 32000,00
01.1.1 610 Mzdy,platy,osobné
94000,00 94000,00 7400,00 101400,00
01.1.1 620 Odvody
39000,00 39000,00 2500,00 41500,00
01.1.1
08.4.0
03.2.0
05.4.0

630
630
630
630

Tovary a služby
Tovary a služby
Tovary a služby
Tovary a služby

49000,00
1500,00
5000,00
1500,00

49000,00
1500,00
5100,00
1500,00

2500,00
2000,00
1000,00
500,00

06.2.0 630 Tovary a služby

2000,00

2000,00

1500,00

600 ZŠ s MŠ

51500,00
3500,00
6100,00
2000,00

úroky z úveru
nevyplatené odstupné
spoluúčasť na projekte
tech.pracovník
dohoda tech.dozor,knihy
Čarovný Liptov

dohoda údržba cintorína
hasič.súťaž, energie
údržba verejnej zelene
rozvoj obce - verejné
3500,00 priestranstvo

186000,00 197000,00 15000,00 212000,00 OK - zariadenie MŠ, ŠJ

Jedná sa o navýšenie daní z príjmov v rozpočte a zníženie výšky výdavkov v rozpočte na
úrokoch z úveru a nevyplatenom odstupnom, ktoré budú použité na výdavky uvedené vyššie.
Do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok bol od 1.4.2019 prijatý jeden technický
pracovník, ktorého mzdové prostriedky s odvodmi sú vo výške 9 900 €, s ďalším
pracovníkom bola uzatvorená dohoda mimo pracovného pomeru (údržba cintorína), ktorého
dohodnutá odmena je 2 000 € (bližšie na zasadnutí OZ). Na základe predbežnej kalkulácie
potrebného zariadenia novej budovy MŠ a ŠJ je navrhnuté navýšenie OK vo výške 15 000 €.
K bodu 6 – Stavba MŠ
P. Vladimír Kováčik podal informácie o realizácii stavby MŠ (bližšie na zasadnutí OZ).
Informoval FK o potrebných prácach, ktoré je ešte potrebné zrealizovať a nie sú zahrnuté
v rozpočte. Preto FK poveruje p. Kováčika vypracovať zoznam týchto prác, ktoré potom zašle
na nacenenie dodávateľovi. P. Kováčik informoval, že pracuje na zozname prác, ktoré sú
v projekte zahrnuté, no tieto sa nevykonali. Výsledkom by malo byť zníženie ceny za dielo.
K čerpaniu finančných prostriedkov ekonómka OcÚ informovala o nasledovnom:
- zmluva o dielo
= 676 400,41 €
- práce naviac
= + 49 337,00 € (zmenové listy)
- SOAR spolu
= 725 737,41 €
- dlhodobé zádržné 3% = - 21 772,12 € (alebo banková záruka)
- uhradené v roku 2018 = - 66 283,33 €
K úhrade v roku 2019 = 637 681,96 € (rozpočet (vlastné) 51 000 €, RF 129 000 €, úver =
470 000 € - SPOLU 650 000 €)
Ostatné výdavky: + 9 586,80 (vzduchotechnika Veselovský, Atelier DK, Entepro, Plastik)
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K bodu 7 – Rôzne
a) Vecné bremeno – p. Buša, p. Marček
P. starosta informoval, že zmluvy vyhotovené opäť nie sú. P. Daudová upozornila, že pri p.
Marčekovi bola už položená aj sieť na VO a zmluva stále nie je s p. Marčekom a p.
Krajčovičom vyhotovená. Nie je to zákonný postup a uvedené treba dať v čo najkratšom čase
do poriadku. Rovnako je to s p. Bušom, kde mala výjazd aj stavebná komisia. P. Kováčik
informoval, že p. Buša nesúhlasí s uložením vecného bremena a v budúcnosti povolí
pripojenie nových majiteľov priľahlých pozemkov len na odvod dažďovej vody. FK odporúča
uzatvoriť s p. Bušom zmluvu, kde sa zaviaže možnosťou napojenia aj ostatných majiteľov
a to nielen dažďovej vody, pokiaľ aj on uloženú kanalizačnú rúru používa na odvod vody
splaškovej (využiť právne poradenstvo). Bližšie informácie podá na OZ stavebná komisia.
b) Prepojenie ulice Pod Stráňou a zberný dvor
P. Kováčik a p. starosta informovali FK o rokovaniach s p. Kulichom. Vzhľadom k tomu, že
p. Kulich nesúhlasí s terajším riešením účelovej komunikácie, bude potrebné vyhotoviť nový
GP. Bližšie informácie podá na OZ stavebná komisia. FK upozorňuje, že s budovaním ÚK je
možné začať až vtedy keď budú vysporiadané všetky pozemky pod ÚK a budú dodržané
všetky zákonné postupy.
c) Usporiadanie pozemkov pod MK + pozemok parc. č. 9327/1 (Studničná)
Informácie podá na zasadnutí OZ p. starosta.
d) ZŠ s MŠ - personálne a technické vybavenie MŠ a ŠJ od 1.9. 2019
Na zasadnutí FK bolo prítomné aj vedenie ZŠ s MŠ a ŠJ. Informovali o počte prihlásených
detí do MŠ. Prihlásených je 54 detí (3 triedy). Spoločne predložili rozpočet na potrebné
personálne a technické vybavenie. (viď príloha)
Riaditeľka ZŠ žiada na tento účel navýšenie OK o 23 000 € až 28 000 €.
Ďalej vedenie ZŠ predložilo návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia. (viď príloha)
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, FK odporúča zatiaľ schváliť navýšenie OK o 15 000 €
(RO č. OZ/03/2019) s tým, že z dôvodu potreby schválenia VZN bude musieť OZ zasadať
ešte v 8/2019. V tomto čase už budeme mať informácie aj o prijatých zamestnancoch do MŠ
a ŠJ a tiež o dotácii, ktorú by ešte malo poskytnúť MPSVaR na personálne a technické
zabezpečenie stravovania v ŠJ.
e) Školský areál
P. Daudová informovala o stave vysporiadania pozemkov v školskom areáli. Parc. č. 2199 – J.
Maga – súdne konanie ukončené, rozsudok bude vyhlásený 27.6.2019 o 13,00 hod. Parc. č.
2202 – Gejdošovci – podarilo sa uzatvoriť KZ na ďalšie tri spoluvlastnícke podiely, návrh na
vklad na KÚ je už podaný. Zostáva jeden spoluvlastnícky podiel – 23 m2, ktoré sa budeme
snažiť riešiť dohodou s exekútormi prostredníctvom právneho zastúpenia.
f) Plán zasadnutí FK na 2. polrok 2019
FK plánuje zasadnutia v 2. polroku 2019 v mesiacoch august, október a december. Presné
dátumy budú určené na zasadnutí OZ.
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P. Kubas upozornil na havarijný stav mosta (smer Švošov). P. starosta má o uvedenom
vedomosť a situácia sa bude riešiť. Informácie podá na OZ – frézovaná cesta.
K bodu 8 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie
ukončila.

V Komjatnej, dňa 16.6.2019

Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie

6

