Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie
OZ Komjatná konaného dňa 11.06.2015
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie, ekonómka obecného úradu
Mgr. Otto Brtko, starosta obce

Neprítomný:

Marek Kubo, člen finančnej komisie - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) Oprava RO č. 1 - dotácie
b) RO č. 4 – zmeny vykonané starostom
c) RO č. 5 – dotácie zo ŠR
d) RO č. 6 – separovaný zber KO
e) RO č. 7 – použitie prostriedkov RF
f) zrušenie uznesenia č. 18.10. – poskytnutie dotácie pre CVČ Elán
3. Záverečný účet
4. Kontrola plnenia rozpočtu k 30.5.2015
5. Zmena rozpočtu 2015 – zmeny vykonané starostom + dotácie
6. Rôzne
7. 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 schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ Komjatná
Finančná komisia skontrolovala schválenie odporúčaní FK obecným zastupiteľstvom:
Oprava RO č. 1 – Dotácie
OZ na svojom zasadnutí dňa 13.4.2015:
- zrušilo uznesenia č. 18.8. v časti „poskytnutie dotácií vo výške 15 000 €“
- schválilo nové uznesenie č. 28.3. v znení „poskytnutie dotácií vo výške 14 000 €“.
OZ na svojom zasadnutí dňa 13.4.2015 vzalo na vedomie:
RO č. 4 – Zmeny vykonané starostom a RO č. 5 – Dotácie zo ŠR.
RO č. 6 – Separovaný zber KO schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 13.4.2015, tak ako
odporučila FK.
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Vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov pre rekonštrukciu OcU, OZ schválilo na
svojom zasadnutí dňa 13.4.2015 aj RO č. 7 – Použitie prostriedkov RF vo výške 14 000 €.
OZ na návrh FK dňa 13.4.2015:
- zrušilo uznesenie č. 18.10.: „poskytnutie dotácie na r. 2015 pre CVČ Elán vo výške 30,45 €“
- prijalo uznesenie č. 28.5.:„poskytnutie dotácie na rok 2015 pre CVČ vo výške 30,45 €“
K bodu 3 – Záverečný účet
FK nemá žiadne výhrady k záverečnému účtu obce Komjatná za rok 2014. Výsledok
hospodárenia rozpočtu obce za rok 2014 bol zistený ako prebytok rozpočtu vo výške
35 369,46 €, ktorý FK odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu.
Finančná komisia odporúča OZ prijať uznesenie:
- OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
- OZ schvaľuje použitie prebytku v sume 35 369,46 € zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
na tvorbu rezervného fondu
K bodu 4 – Plnenie rozpočtu k 31.5.2015
FK informuje OZ o stave rozpočtu na základe schválených výdavkov OZ:
Rozpočet na rok 2015
príjmy celkom
výdavky celkom
prebytok rozpočtu k 1.1.2015
kapitálové výdavky – RO č. 1
dotácie – RO č. 1
poradenské služby – RO č. 2
rekonštrukcia KD – RO č. 3
prebytok rozpočtu k 31.3.2015
separovaný zber KO – RO č. 6 (celkom)
prebytok rozpočtu k 31.5.2015
(na bežné výdavky)

692 046 €
- 607 260 €
= 84 786 €
- 17 400 €
- 14 000 €
- 4 513 €
- 20 050 €
= 28 823 €
- 14 204 €
= 14 619 €

FK informuje OZ o výške rezervného fondu:
Rezervný fond
RF k 31.12.2014
použitie prostriedkov RF – RO č. 7
RF SPOLU (k 31.5.2015)
RF za rok 2014 (po schválení OZ 15.6.2015)
RF SPOLU

65 433,87 €
-14 000,00 €
51 433,87 €
35 369,46 €
86 803,33 €

Rezervný fond je možné v prípade potreby čerpať len na kapitálové výdavky.
K bodu 5 – Zmena rozpočtu 2015
FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 8a/) – zmeny vykonané starostom a odporúča OZ
prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 8a/
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DOTÁCIE

RO č. 8 a/

06.2.0

01.1.0

schválený

upravený

RO č. 8

upravený

11T1

312 001 Bežný transfer UPSVaR § 52

0

683

131

814 refundácia

11T2

312 001 Bežný transfer UPSVaR § 52

0

121

23

144 refundácia

11T1

633 006 Spotreba materiálu

0

0

131

131 mat. pre VPP

11T1

633 006 Spotreba materiálu

0

0

23

23 mat. pre VPP

45

322002 KT Enviro

0

0

65747

65747 dotácie u EnF

45

712002 Rekonštrukcia OcU

0

65747

65747

Školstvo
111

312001 BT učebnice

462

462 učebnice AJ

Jedná sa o bežné úpravy v rozpočte, ktoré ale nemajú žiadny vplyv na výšku prebytku
v rozpočte. (P=V)
- refundácia z UPSVaR (§52) = fin. prostr. použité na materiál pre pracovníkov VPP
- čiastočná dotácia z EnF (projekt zateplenie OcU)
- prenesené kompetencie – školstvo na nákup učebníc AJ.
FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 8b/) – zmeny vykonané starostom a odporúča OZ
prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 8b/
schválený

RO č. 8 b/
03.2.0

upravený

RO č. 8

upravený

41

633 006 PO Spotreba materiálu

700

700

-10

690

41

633 016 PO Občerstvenie

180

180

10

190

41

212 003 Nájom za hrobové miesta

1000

1000

600

1600

41

292 008 Odvod z herného vkladu

20

20

30

50

41

292 012 Príjmy z dobropisov

10

10

334

344

06.2.0

41

633 006 Rozvoj obce spotreba mat.

200

200

300

08.2.0

41

633 006 KD spotreba materiálu

1060

1060

664

500 cyklomapa
lastovičkové
1724 zábrany

Rovnako uvedené zmeny nemajú vplyv na výšku prebytku v rozpočte. (P=V)
- úprava výdavkov na občerstvenie pre požiarnu ochranu
- príjmy za nájom hrob. miest a odvodov z herných vkladov + príjmy z dobropisov (el.
energia) boli použité na obstaranie cyklomapy a nákup lastovičkových zábran.
FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 9) – a odporúča OZ na schválenie:
schválený

RO č. 9

upravený

RO č. 9

upravený

41

231 000 príjem z predaja hasičskej striek.

0

0

650

650

41

713 004 chladnička KD

0

0

1000

1000

0

0

1000

1000

41

716 PD multifunkčné ihrisko

- príjem z predaja hasičskej striekačky =
650 €
- nákup chladničky do kuchyne KD
- 1 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie - 1 000 € (multifunkčné ihrisko)
Rozdiel
= - 1 350 €
Rozdiel vo výške 1 350 € bude uhradený z prebytku rozpočtu k 31.5.2015 (14 619 – 1 350).
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Ekonómka OcU informovala FK o čerpaní finančných prostriedkov obce, ktoré boli
vyčlenené na rekonštrukciu OcU v celkovej výške 34 050 €.
Položka
Už vyčerpané finančné prostriedky k 31.5.2015
Ďalšie nevyhnutné zatiaľ nevyplatené náklady
celkom: (odhadom )
v tom:
nevyplatená práca elektrikára
zábradlie, podlaha balkón
maliari, bleskozvod, kúrenie, zvody...
podlaha sála (parkety)
pranie závesov
izolácia okolo KD
štrkový materiál
ešte nezaúčtované bločky za 6/2015
Rozdiel (34 050 – 37 026)

Cena
23 726
13 300
1 000
2 000
6 000
1 200
600
?
500
2 000
- 2 976

Tiež informovala FK o podaní záverečnej žiadosti o refundáciu v projekte „Separovaný zber
KO v celkovej výške 38 315 €. Nie je však ešte známe aká čiastka bude schválená ako bežný
a kapitálový výdavok.
Starosta obce informoval FK o zakúpení lisovacieho stroja na PET v celkovej hodnote 2 800
€, ktoré je potrebné uhradiť. Ďalej o potrebe vybudovania odstavnej plochy pri kostole –
odhadovaná suma (po prerokovaní s OR) cca 3 000 € a tiež o prebiehajúcom procese
vysporiadania pozemku v školskom areáli, za ktorý bude potrebné vyplatiť 750 €.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, FK odporúča OZ nasledovné:
- schválenie (RO č. 10) – použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
10 000 €. Tieto by boli použité: na odstavnú plochu pri kostole 3 000 €, na vysporiadanie
pozemku 750 € a na rekonštrukciu OcU vo výške 6 250 € ( 2 976 + izolácia...).
- schválenie (RO č. 11) – refundované finančné prostriedky z projektu separovaný zber
použiť na nákup lisovacieho stroja vo výške 2 800 €.
K bodu 6 – Rôzne
Rekapitulácia:
Prebytok rozpočtu
prebytok rozpočtu k 31.5.2015
(na bežné výdavky)
RO č. 9 (projekt mult. ihr. + chladnička)
prebytok rozpočtu k 15.6.2015
Rezervný fond
RF k 31.12.2014
použitie prostriedkov RF – RO č. 7
RF SPOLU (k 31.5.2015)
RF za rok 2014 (po schválení OZ 15.6.2015)
RF SPOLU
RO č. 10 (odst. plocha, vyspor. poz., rekonštr.OcU)
RF zostatok k 15.6.2015

14 619
- 1 350
13 269
65 433,87
-14 000,00
51 433,87
35 369,46
86 803,33
- 10 000,00
76 803,33
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Výdavky finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rekonštrukciu OcU k 15.6.2015:
RO č. 1 - spoluúčasť
RO č. 3
RO č. 7
RO č. 11
CELKOM

10 000
20 050
14 000
6 250
50 300

FK skonštatovala, že vzhľadom na mnohé skutočnosti, ktoré je potrebné prekonzultovať spolu
s obecnou radou a vzhľadom na krátkosť času na prípravu pred zasadnutím OZ, je potrebné,
aby FK zasadala spolu s OR a to minimálne 7 dní pred zasadnutím OZ.
K bodu 7 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie ukončila.

V Komjatnej, dňa 13.06.2015
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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