Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 01.02.2016
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie, ekonómka obecného úradu
Marek Kubo, člen finančnej komisie
Vladimír Kováčik, člen obecnej rady
Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce

Neprítomní:

Štefan Vajzer, člen obecnej rady - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) Finančné hospodárenie obce za rok 2014
b) Dotácia na osobné náklady pre ZŠ s MŠ
c) RO č. 21 – zapojenie dotácií do rozpočtu 2015
d) RO č. 22 – zmena rozpočtu 2015
e) Rozpočet na rok 2016
f) Obecné noviny
3. Plán zasadnutí FK + OR na 1. polrok 2016
4. Rozpočtové opatrenie č. 23 z 31.12.2015
5. Zmena rozpočtu 2016: kamerový systém skládka + OcÚ,
akumulačná pec (požiarna zbrojnica), skladacie lavice + stoly,
neuhradené faktúry z r. 2015 (MK Nové Záhumnie)
6. Rôzne
7. 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 schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ Komjatná
Finančná komisia skontrolovala schválenie odporúčaní FK obecným zastupiteľstvom:
a) Výročná správa obce za rok 2014 + správa nezávislého audítora – OZ vzalo na
vedomie dňa 12.12.2015 (Uznesenie č. 51.3, č. 51.2)
b) Poskytnutie dotácie na osobné náklady pre ZŠ s MŠ - OZ schválilo dňa 12.12.2015
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 € (Uznesenie č. 50.2)
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c) RO č. 21 – zapojenie dotácií do rozpočtu – OZ vzalo na vedomie dňa 12.12.2015 tak
ako odporúčala finančná komisia (Uznesenie č. 51.4)
d) RO č. 22 – zmena rozpočtu 2015 – schválené OZ dňa 12.12.2015 (Uznesenie č. 50.3)
tak ako odporúčala FK + navýšenie položky 633 006 – MK všeobecný materiál
o 2 500 €. Zvýšenie zahŕňa výdavky na opravu MK na Lašteku o 1 000 € a výdavky na
nákup dopravných značiek ku ZŠ o 1 500 €.
e) Rozpočet na rok 2016 – schválený OZ dňa 12.12.2015 nasledovne:
-

P = 752 905 €, V = 752 905 € (Uznesenie č. 50.9)

-

schválené dotácie :
Organizácia

Výška dotácie

Účel dotácie

Č. uznesenia

Stolnotenisový oddiel

1 100 €

účasť klubu v reg. súťaži

50.4

OZ Studničná

1 500 €

zriadenie oddychovej zóny

50.5

TJ Sokol Komjatná

9 000 €

účasť klubu v reg. súťaži, prev. N

50.6

ZRŠ Komjatná

2 500 €

zakúpenie lanovej pyramídy

50.7

-

schválené neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce (Uznesenie č.
50.8)
schválený rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta a to presuny
v rámci schváleného rozpočtu do výšky 1 000 € v jednotlivom prípade (Uznesenie
č. 50.11)

f) Obecné noviny – OZ schválilo vydávanie obecných novín dňa 12.12.2015 (Uznesenie
č. 50.17) s názvom ZVESTI Z KOMJATNEJ s nepravidelnou periodicitou vydávania
a nákladom 450 ks + redakčnú radu obecných novín s počtom členov šesť (Uznesenie
č. 50.18)
K bodu 3 – Plán zasadnutí FK + OR na 1. polrok 2016
Vzhľadom na plánované zasadnutia OZ bude finančná komisia spolu s obecnou radou zasadať
v 1. polroku 2016 v termínoch: 11.4.2016 a 13.6.2016.
K bodu 4 – Rozpočtové opatrenie č. 23 z 31.12.2015
Z dôvodu účtovného zosúladenia rozpočtu v roku 2015, bolo potrebné vykonať posledné
presuny v rámci položiek rozpočtu 2015 a to nasledovne:
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RO č. 23 31.12.2015
schválený upravený RO č. 23 po úprave
45 312001 BT Envirofond Sanácia skládok 0,00
0,00 100000,00 100000,00
45 637004 Sanácia nelegál. Skládok
0,00
0,00 100000,00 100000,00
Školstvo

111
111
111
111

312012 BT MŠ
312012 BT vdelávacie poukazy
312001 BT strava HN
312001 BT pomôcky HN

2500,00
2500,00
3000,00
650,00

2930,00
4020,00
3000,00
650,00

-109,00
-408,00
-517,00
-168,00

2821,00
3612,00
2483,00
482,00

500,00
2500,00

500,00
2500,00

-190,00
190,00

310,00
2690,00
0,00
728,00
748,00
284,00
0,00
5410,00
859,00

1.110
1.110

41
41

637001 školenia, semináre
637004 vš. Služby

3.200
3.200
3.200

41
41
41

632001 PO el ektri na
633006 PO ma teri á l
634001 PO pa l i vo,ma zi vá , ol eje...

850,00
700,00
250,00

850,00
660,00
250,00

-122,00
88,00
34,00

6.400
41 632001 VO energi e
6.400
41 637027 VO odmena údržbár
preúčtovanie zdroja použitia z 41 na 13U1 a 13U2
1.100
41 717002 Rekonštrukcia OcU
13U1 717002 Rekonštrukcia OcU
13U2 717002 Rekonštrukcia OcU
1.100
41 611000 Tarifný plat Ocu
13U1 611000 Tarifný plat Ocu
13U2 611000 Tarifný plat Ocu

6000,00
570,00

5700,00
570,00

-290,00
289,00

30050,00 -27618,34 2431,66
23880,22 23880,22
3738,12 3738,12
53200,00 62200,00 -3058,37 59141,63
2333,52 2333,52
724,85
724,85

V tomto RO sa mení len zdroj financovania a uvedené nemá žiadny vplyv na výšku prebytku
v rozpočte (P=V). FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 23
K bodu 5 – Zmena rozpočtu 2016
Ekonómka OcU informovala finančnú komisiu o stave RF k 1.1.2016 (nevyčerpaný RF za
predchádzajúce obdobia), ktorý je vo výške 55 945,45 €. Tiež informovala FK o zaslaní
faktúry od firmy Vrábel za materiál a práce na Novom Záhumní vo výške 2 359 €, ktorá síce
bola nákladom v roku 2015, no faktúra bola doručená až v roku 2016. Je preto potrebné
vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte r. 2016, aby uvedenú faktúru mohla uhradiť.
P. starosta informoval FK a OR o takmer dokončenom kamerovom systéme na bývalej
skládke (Niže Mlyna). Za uvedený kamerový systém bude vyfakturovaná suma vo výške cca
2 200 €, preto je potrebné vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte r. 2016 na úhradu tejto
faktúry. Starosta informoval aj o prebiehajúcich prípravných prácach na kamerovom systéme
v okolí OcU. FK spolu s OR poverila starostu na rokovanie s dodávateľom p. Kubáňom –
(prípadne ho pozvať na rokovanie aj s OR) za účelom špecifikácie našich požiadaviek a jeho
návrhmi na riešenie s rôznymi variantmi a súčasne aj s kalkuláciou ceny.
Starosta ďalej informoval o zakúpení akumulačnej pece do priestorov požiarnej zbrojnice,
ktorej kúpna cena bola 950 €. Uvedené je rovnako potrebné zohľadniť v rozpočte r. 2016.
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom k tomu, že ide o kapitálové výdavky
a rozpočet obce na rok 2016 je vyrovnaný, na úhradu uvedených nákladov je potrebné použiť
prostriedky z RF v celkovej výške 5 510 €. Sú to len nutné výdavky, ktoré je potrebné
uhradiť. Po zistení presnej výšky prebytku rozpočtu za rok 2015 a schválení RF si určíme
priority, naše investičné zámery a použitie finančných prostriedkov z RF v rozpočtovom roku
2016.
FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 1) – a odporúča OZ na schválenie:

RO č. 1 zo dňa 8.2.2016
454001 použitie prostriedkov RF
713005 Kamerový systém
717002 MK Nové Záhumnie
713004 Akumulačná pec /hasiči/

schválený upravený RO č. 1 po úprave
5510
5510
2200
2200 skládky Niže Mlyna
2360
2360 štrky Vrábel /2015/
950
950

Starosta obce ďalej informoval FK a OR o zámere vyhotoviť skladacie lavice a stoly v rámci
pracovníkov aktivačných prác obce, pričom materiál zabezpečí obec zo svojho rozpočtu.
Keďže aktivačné práce sú pre obec prínosom, FK a OR odporúča OZ uvedený zámer
schváliť. Zároveň však navrhuje OZ poveriť starostu obce na vytvorenie a schválenie
sadzobníka manipulačných poplatkov za požičiavanie vecí vo vlastníctve obce (náradie,
inventár, stroje, prístroje...)
K bodu 6 – Rôzne
FK a OR viedli diskusiu o predpokladaných výzvach už aj na výstavbu nových objektov MŠ
(nielen prístavbu) a o možnostiach realizácie. Tiež viedli diskusiu o stave vysporiadania
pozemkov v školskom areáli, kde už zostávajú len dva pozemky na vybavenie. FK zároveň
pripomenula p. starostovi potrebu písomne pozvať na najbližšie zasadnutie OZ p. Víťazovú
(na základe jej žiadosti zo dňa 7.12.2015) a súčasne potrebu pozvať na zasadnutie aj právnika
JUDr. Petra Malachovského. V diskusii sa riešila aj otázka vysporiadania pozemkov na ulici
Záhumnie pre potreby výstavby MK. FK spolu s OR preto odporúča OZ riešiť uvedený
problém prizvaním majiteľov dotknutých pozemkov a spoločne sa snažiť dôjsť
k spoločnej dohode (po ukončení vysporiadania šk. areálu). Vo voľnej diskusii FK spolu
s OR riešili aj dezolátny stav rozhlasu v Studničnej, na ktorého rekonštrukciu nám bola
doručená aj cenová ponuka od p. Milana Mlynárika. FK spolu s OR preto odporúča OZ
zaoberať sa uvedeným problémom na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu 7 - Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 5.2.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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