Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 11.04.2016
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie, ekonómka obecného úradu
Štefan Vajzer, člen obecnej rady
Vladimír Kováčik, člen obecnej rady
Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce

Neprítomní:

Marek Kubo, člen finančnej komisie – ospravedlnený

Hostia:

Ing. Monika Babicová, riaditeľka ZŠ Komjatná

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 23/2015 – úprava rozpočtu 2015
b) RO č. 1/2016 – použitie prostriedkov RF
c) sadzobník manipulačných poplatkov
3. Plnenie rozpočtu k 28.2.2016
4. Zmena rozpočtu 2016:
a) prijaté dotácie
b) havarijný stav ul. Školská, multifunkčné ihrisko
c) príjmy z dobropisov
5. Rôzne
6. 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) RO č. 23/2015 – úprava rozpočtu r. 2015 – OZ vzalo na vedomie dňa 8.2.2016 tak ako
odporúčala finančná komisia (Uznesenie č. 53.4)
b) RO č. 1/2016 – použitie prostriedkov RF vo výške 5 510 € – schválené OZ dňa
8.2.2016 tak ako odporúčala FK (Uznesenie č. 52.7)
K rozpočtovému opatreniu č. 1/2016 ekonómka OcU podala informáciu, že schválené
prostriedky RF na kamerový systém na bývalej skládke (Niže Mlyna) vo výške 2 200 € ešte
1

neboli použité. P. starosta informoval, že dôvodom sú technické príčiny a tieto budú
odstránené do 2 týždňov.
c) Sadzobník manipulačných poplatkov
P. starosta informoval, že sadzobník manipulačných poplatkov ešte nie je hotový. Do
zasadnutia OZ dňa 18.4.2016 ho vypracuje a predloží poslancom k nahliadnutiu.
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu k 28.2.2016
Ekonómka Ocu informovala o plnení rozpočtu k 28.2.2016 a to v oblasti príjmov, kde výnos
z daní predstavuje zatiaľ výšku 122 124 €.
Ďalej informovala o výške RF nasledovne:
Rezervný fond
RF k 31.12.2015

55 945,45

RF za rok 2015 (zatiaľ neschválený OZ)

80 841,86

RF SPOLU

136 787,31

Použitie prostriedkov RF – RO č. 1
ZOSTATOK RF (k 18.4.2016)

5 510
131 277,31

K bodu 4 – Zmena rozpočtu 2016
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 2) – zapojenie dotácií do rozpočtu a odporúča
OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 2
RO č. 2 z 15.3.2014
111
01.6.0
111
01.6.0
111
01.6.0
111
111
01.1.1
111
111
01.3.3
111
01.3.3
111
111
01.1.1
111
111
05.1.0
111
Dotácie ZŠ s MŠ
111
111
111
111
111
111
131F

312012 Voľby NRSR 2016
610 Mzdy,platy
620 Odvody
630 Tovary a služby
312012 BT stavebný poriadok
637027 Stavebný úrad dohoda
312012 BT na matriku
610 Mzdy,platy
620 Odvody
312012 BT Register adries
630 Tovary a služby
312001 BT ÚPSVaR § 52
630 Tovary a služby

schválený upravený RO č. 2
po úprave
0,00
0,00 1009,00 1009,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
0,00
947,00
947,00
1412,00 1412,00
2,00 1414,00
1412,00 1412,00
2,00 1414,00
1865,00 1865,00
-9,00 1856,00
800,00
800,00
-13,00
787,00
271,00
271,00
4,00
275,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
147,00
147,00
0,00
0,00
147,00
147,00

312012 Normatívy
312012 Lyžiarsky kurz
312012 Škola v prírode
312012 Vzdelávacie poukazy
312012 MŠ 5.ročné deti
312012 BT na učebnice AJ
453000 zostatok z r. 2015

314000,00 314000,00 25955,00 339955,00
3750,00 3750,00
2400,00 2400,00
3600
3600 -500,00 3100,00
2800
2800 -196,00 2604,00
825,00
825,00
11
11,00

Úprava výšky dotácií v rozpočte je vykonaná na základe avíza príslušných orgánov na rok
2016.
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b) FK sa spolu s OR venovala havarijnému stavu ulice Školská, ktorý je potrebné
neodkladne riešiť v úseku od odbočky na Záhumnie po RD p. Františka Babica. P.
starosta predložil asi 2 roky starú ponuku od firmy Riline, ktorá na tento úsek
predložila cenovú ponuku vo výške cca 37 000 €. V cenovej ponuke je celková
výmena podložia cesty až po vrchnú vrstvu asfaltu. FK spolu s OR poverila p. starostu
na zistenie aktuálnej cenovej ponuky od uvedenej firmy, prizvanie ďalších možných
dodávateľov (Kubačka...), zistenie všetkých možných riešení a rovnako aj kalkulácií.
Až na základe týchto informácií budeme vedieť akú sumu bude potrebné vyčleniť
z RF na rekonštrukciu MK ul. Školská.
Riaditeľka ZŠ Ing. Monika Babicová predložila návrh a cenové ponuky na výstavbu
multifunkčného ihriska pri ZŠ (na mieste kde je teraz antukové ihrisko pred ZŠ). Tieto
cenové ponuky boli už poslancom zaslané e-mailom k nahliadnutiu. Vyjadrila
skutočnú potrebu takéhoto ihriska ako náhradu telocvične pre naše deti. Prikláňa sa
k variante s rozmermi 33x18 s mantinelom, ktorej cenová ponuka od firmy Kráľ
z Trenčína je vo výške 40 553,47 €. P. riaditeľka robila prieskum a uviedla, že
multifunkčné ihriská od uvedenej firmy sú kvalitné a už sú v prevádzkach vo
viacerých okolitých obciach (Lúčky...). V prípade, ak by sme sa rozhodli pre výstavbu
ihriska, môže za ZŠ poskytnúť finančné prostriedky vo výške 10 000 €.
V rozpočte obce na rok 2016 je na ihrisko pri ZŠ už schválená suma 20 000 €. Obec
má už tiež vypracovaný projekt na multifunkčné ihrisko s rozmermi 33x18.
Vzhľadom k mnohým nezodpovedaným otázkam ohľadom popisu a ceny v cenovej
ponuke sa FK a OR rozhodla prizvať p. Kráľa na osobné stretnutie a to dňa 14.4.2016
na OcU.
Informácie z uvedeného stretnutia podajú členovia OR na zasadnutí OZ dňa
18.4.2016. Rovnako je potrebné preveriť aj cenové ponuky a podmienky od iných
dodávateľov.
Finančná komisia odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje RO č. 3 – použitie
prostriedkov RF na rekonštrukciu MK ul. Školská a výstavbu multifunkčného ihriska:
RO č. 3 18.4.2016
schválený upravený RO č. 3
46 454001 použitie prostriedkov RF
5510,00
46
717 Rekonštrukcia MK ul.Školská
46
717 Multifunkčné ihrisko

po úprave

no vzhľadom na nedostatok informácií FK a OR nemôže odporučiť presnú výšku použitia
finančných prostriedkov z RF. Presné informácie budú poslancom predložené na OZ dňa
18.4.2016 a na základe toho potom môžu schváliť potrebné finančné prostriedky na oba
projekty.
c) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 4) - a odporúča OZ na schválenie:
RO č. 4 18.4.2016

01.1.1

41
41
41

292012 Príjmy z dobropisov
292017 Vratky
630 Tovary a služby

schválený upravený RO č. 4 po úprave
100,00
100,00 1156,00 1256,00
150,00
150,00 Kuracina
42738,00 42738,00 1306,00 44044,00
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Jedná sa o finančné prostriedky z príjmov z dobropisov (vyúčtovanie el. energie) a vratky
(vrátený poplatok od p. Kuracinu za geometrický plán), ktoré boli v plnej výške preúčtované
na tovary a služby.
K bodu 5 – Rôzne
P. starosta informoval o stave projektu na prístavbu a rekonštrukciu MŠ. Tento by mal byť
hotový do konca 5/2016.
Ing. Monika Babicová informovala o nedostačujúcich kapacitách MŠ na šk. rok 2016/2017.
Kapacity nám nedovoľujú prijať cca 14 detí a ešte k nim môžu pribudnúť aj terajší
predškoláci, u ktorých bude odklad povinnej školskej dochádzky. Vyjadrila názor, či by
nebolo možné túto situáciu riešiť aj otvorením novej triedy MŠ v priestoroch prístavby
farského úradu. Tento priestor by mohol byť využitý aj ako dočasné riešenie pri rekonštrukcii
MŠ (to by sa však jednalo len o presťahovanie už jestvujúcej škôlky) a prípadné nevyhnutné
rekonštrukčné náklady. Ak by sa však otvorila ďalšia trieda pre šk. rok 2016/2017 sú to aj
náklady na nové vybavenie, celková prevádzka (mzdové náklady, zabezpečenie stravy...)
a tieto náklady by predstavovali minimálne 40 000 €, s ktorými sa v rozpočte na tento rok
nerátalo. Ak by však o tomto riešení OZ uvažovalo je potrebné v prvom rade osloviť kňaza,
potom úrad hygieny a až potom podniknúť ďalšie kroky v tejto veci. Je na zváženie OZ, či
tento školský rok nechajú nech si rodičia poriešia svoju situáciu v iných MŠ a v budúcom
školskom roku by už kapacita postačovala (ukončený projekt prístavby MŠ).
Vladimír Kováčik pripomenul skutočnosť, že pri vysporiadaní pozemku za MŠ (oproti OcU)
bola prevedená na obec parcela č. 593/2 (záhrada), ktorá bola odčlenená od parcely č. 193/1
GP č. 36672769-059/15 zo dňa 22.6.2015. Táto parcela bola bezodplatne prevedená na obec
s prísľubom, že obec vysporiada parc. č. 588 (za RD niže MŠ) v prospech p. Viery Pekárovej
FK spolu s OR odporúčajú prísľub splniť a zároveň poverujú p. Vladimíra Kováčika
prípravou potrebných dokladov pre vypracovanie zmluvy na prevod uvedenej parcely.
P. starosta ďalej informoval FK a OR o žiadosti p. Anny Kubernátovej. P. Kubernátová žiada
od obce platiť nájom za rúru dažďovej kanalizácie, ktorá ide cez jej pozemok (z ulice
Záhumnie až po autobusovú zastávku – konečná) a to vo výške 15 € mesačne. Podrobnosti
vysvetlí poslancom na zasadnutí OZ.
K bodu 6 - Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 15.4.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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