Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie
OZ Komjatná konaného dňa 30.01.2015
Prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Návrh úloh a kompetencií finančnej komisie OZ obce Komjatná
Pracovný kalendár finančnej komisie
Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2015
Prerokovanie schválenia kapitálových výdavkov na rok 2015
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Úprava bežného rozpočtu
Rôzne
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 – Návrh úloh a kompetencií finančnej komisie OZ Komjatná
Finančná komisia vypracovala návrh úloh a kompetencií FK OZ Komjatná a odporučila
uvedený návrh predložiť OZ na schválenie.
K bodu 3 – Pracovný kalendár finančnej komisie
FK si schválila pracovný kalendár na 1. polrok 2015 v termínoch: 9. apríl 2015 a 11. jún 2015
K bodu 4 – Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2015
FK sa oboznámila s rozpočtom na rok 2015.
Príjmy spolu

692 046 €

Výdavky spolu

607 260 €

Rozdiel

84 786 €

V rozpočte na rok 2015 nie sú zohľadnené žiadne kapitálové výdavky a dotácie z rozpočtu
obce.
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K bodu 5 – Prerokovanie schválenia kapitálových výdavkov na rok 2015
FK na návrh starostu obce prerokovala kapitálové výdavky (RO č. 2) a odporúča OZ na
schválenie:
Rekonštrukcia KD
osvetlenie, ozvučenie sály KD, prístavba garáže,
rekonštrukcia kuchyne
Spoluúčasť na projekt „Separovaný zber KO“
5% schválenej dotácie
Spoluúčasť na zateplenie OcU
5 % schválenej dotácie

20 000 €
7 400 €
10 000 €
37 400 €

Spolu kapitálové výdavky

K bodu 6 – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
FK prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:
Požadovaná dotácia na rok 2015 (v €)
Organizácia

Žiadosť 2015 Dotácia 2014

Účel

Združenie rodičov

1 000

800

TJ Sokol Komjatná

10 000

11 500

reg. súťaž dospelí, deti

Stolnotenisový klub

1 100

1 600

reg. súťaž

OZ Studničná

1 000

0

415. výročie vzniku
Studničnej, osadenie dvojkríža

Fitnes klub Komjatná-Rodinománia

1 500

0

6. ročník podujatia

"

1 000

900

600

0

zariadenie klubu

RKC, farský úrad
SPOLU

basketbalové koše

nákup, oprava strojov
zbor sv. Gála, nákup techniky

16 200

Obecnému zastupiteľstvu odporúča na schválenie:
Organizácia
Združenie rodičov

Výška dotácie
2015 (€)
1 000

TJ Sokol Komjatná

10 000

Stolnotenisový klub

1 100

OZ Studničná

1 000

Fitnes klub Komjatná-Rodinománia
"
zariadenie klubu
RKC, farský úrad
SPOLU

1 000
?
600
14 700

Účel
basketbalové koše
poplatok rozhodcom, cestovné, kosenie,
údržba ihriska, obnova trávnika, oprava
strechy, obnova brány, čiastočné oplotenie,
občerstvenie
reg. súťaž
415. výročie vzniku Studničnej, osadenie
dvojkríža
6. ročník podujatia
zbor sv. Gála, nákup techniky
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pričom, vedenie Fitnes klubu v Komjatnej bude prizvané na najbližšie zasadnutie OZ s tým,
že podá bližšie informácie o samotnej prevádzke (otváracie hodiny pre verejnosť, ponúkané
služby...) a o potrebách na jeho zariadenie. Na tom základe OZ rozhodne o poskytnutí dotácie
na zariadenie Fitnes klubu.
TJ Sokol Komjatná bude zmluvne zaviazaná na dodržanie účelu poskytnutej dotácie, pričom
dotáciu riadne vyúčtuje v dvoch termínoch: 15.7.2015 a 30.11.2015. V prípade nedodržania
zmluvných podmienok (účel, termín vyúčtovania), alikvotnú časť poskytnutej dotácie vráti.
Žiadne ďalšie zvyšovanie dotácie v rozpočtovom roku nie je prípustné.
K bodu 7 – Úprava bežného rozpočtu
FK prerokovala úpravu bežného rozpočtu (RO č. 1) a odporúča OZ na schválenie:
05.1.0

Nakladanie s odpadmi
podpoložka

(v €)
schválený

637004

Vývoz TKO

637003

SZKO propagácia

úprava upravený

16 000

-4 572

11 428

0

4 572

4 572

Jedná sa o oprávnený výdavok projektu „Separovaný zber KO“, keďže chceme podať
žiadosť o platbu formou refundácie, uvedenú sumu uhradíme teraz z vlastných zdrojov a po
preplatení ministerstvom upravíme rozpočet na vývoz TKO na pôvodnú sumu. Termín
ukončenia projektu je 31.5.2015, preto je potrebné, keď máme možnosť, urýchliť celý proces
prefinancovania projektu.
01.1.1

Samospráva
637005

(v €)
poradenské služby

0

4 513

4 513

Služby spojené s podaním projektu „Zateplenie OcU“. Je to odmena, ktorá sa odvíja od
schválenej výšky podpory z Environmentálneho fondu, preto sa v návrhu rozpočtu na rok
2015 nerozpočtovala, nebola ešte schválená podpora, (viď www.komjatna.sk zmluva EUFC
s.r.o. č. 34/2014). Výška podpory na uvedený projekt je už schválená vo výške: 188 037,50 €.
K bodu 8 – Rôzne
FK viedla diskusiu o zverejnenej výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít
materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby
materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ na rok 2015
a o možnostiach našej obce v uvedenej oblasti.
K bodu 9 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie ukončila.
V Komjatnej, dňa 31.01.2015
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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