Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 13.06.2016
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

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 1 – kamerový systém (Niže Mlyna)
b) RO č. 2 – zapojenie dotácií do rozpočtu
c) RO č. 3 – použitie prostriedkov RF (multifunkčné ihrisko)
d) RO č. 4 – príjmy z dobropisov, unimobunka
e) RO č. 5 – rekonštrukcia ul. Školská, oprava miestnych komunik.
3. Záverečný účet
4. Kontrola plnenia rozpočtu k 31.5.2016
5. Zmena rozpočtu 2016:
a) RO č. 6 – prijaté dotácie, úpravy v kompetencii starostu
b) RO č. 7 – fitnes, ZŠ
c) RO č. 8 – použitie prostriedkov RF (ihrisko, MK Nové
Záhumnie)
6. Rôzne - Štatút
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) 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)
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Prostriedky RF na kamerový systém na bývalej skládke (Niže Mlyna) vo výške 2 200 € ešte
stále neboli použité. P. starosta informoval, že dôvodom sú technické príčiny, ktoré ešte nie sú
odstránené. Problémom je vysoké napätie, ktoré v tejto oblasti ruší signál. Dodávateľ
objednávky p. Kubáň problém rieši. FK preto odporúča starostovi prebrať hotové dielo (po
riadnom sprevádzkovaní) na základe vykonanej skúšky a preberacieho protokolu a až potom
uhradiť vyfakturovanú čiastku za hotové dielo. Rovnako odporúča starostovi postupovať pri
preberaní diela – Rozhlas Studničná (aj keď už časť faktúr bola uhradená), žiadne ďalšie
finančné prostriedky nevyplácať dodávateľovi (p. Mlynárik) do doby riadneho prebratia
hotového diela!
b) RO č. 2/2016 – zapojenie dotácií do rozpočtu – OZ vzalo na vedomie dňa 18.4.2016
tak ako odporúčala finančná komisia (Uznesenie č. 60.3)
c) RO č. 3/2016 – použitie prostriedkov RF – OZ schválilo dňa 18.4.2016 použitie
prostriedkov RF vo výške 15 000 € na výstavbu multifunkčného ihriska (Uznesenie č.
59.3)
d) RO č. 4/2016 – príjmy z dobropisov – schválilo OZ dňa 18.4.2016 tak ako odporúčala
FK + bol schválený nákup unimobunky z výnosu daní z príjmov vo výške 1 100 €,
ktorá bude slúžiť ako skladovací priestor OcÚ (Uznesenie č. 59.4)
Vystavená a uhradená faktúra bola vo výške 1 070 €.
e) RO č. 5/2016 – rekonštrukcia ul. Školská, oprava miestnych komunikácií – OZ
schválilo na svojom zasadnutí dňa 6.5.2016 použitie finančných prostriedkov z RF vo
výške 35 000 € na odstránenie havarijného stavu ul. Školská a použitie finančných
prostriedkov vo výške 10 000 € z výnosu dane z príjmov na opravu miestnych
komunikácií (Uznesenie č. 61.2)

K bodu 3 – Záverečný účet
Finančná komisia nemá žiadne výhrady k záverečnému účtu obce Komjatná za rok 2015.
Výsledok hospodárenia rozpočtu obce za rok 2015 bol zistený ako prebytok rozpočtu vo
výške 80 830,93 €, ktorý FK odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu.
Finančná komisia odporúča OZ prijať uznesenie:
-

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 vo
výške 80 830,93 € na tvorbu rezervného fondu

K bodu 4 – Plnenie rozpočtu k 31.5.2016
Ekonómka Ocu informovala, že rozpočet v oblasti príjmov sa zatiaľ plní na 63%. Mierne sa
zvýšili výdavky pri poistení majetku (Zberný dvor, Iveco...)
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Ďalej informovala o výške RF nasledovne:
Rezervný fond
RF k 31.12.2015

55 945,45

RO č. 1 – (kamerový systém, MK Nové Záhumnie, hasiči – akumul. pec)

5 510,00

RO č. 3 – (multifunkčné ihrisko)

15 000,00

RO č. 5 – (MK Ul. Školská)

35 000,00

Zostatok k 13.6.2016

435,45

RF za rok 2015 (zatiaľ neschválený OZ)

80 830,93

RF SPOLU

81 266,38

K bodu 5 – Zmena rozpočtu 2016
a) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 6a) – zapojenie dotácií do rozpočtu a (RO č.
6b) – úpravy v kompetencii starostu.
FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 6a, 6b
RO č. 6 a/ 10.5.2016
312001 BT UPSVAR
01.1.1
630 Tovary a služby
08.2.0
630 Tovary a služby
05.1.0
630 Tovary a služby
06.2.0
630 Tovary a služby

schválený upravený RO č. 6a/ po úprave
0,00
147,00 6253,00
6400,00
0,00
0,00 3000,00
3000,00 náradie OcU
0,00
0,00 1000,00
1000,00 materiál kultúra
0,00
147,00 1800,00
1947,00 mat. - odpady
0,00
0,00
453,00
453,00 materiál VPP

RO č. 6 b/ 10.5.2016
01.1.1 633018 licencie
637005 Špeciálne služby
637003 web stránka, reklama

schválený upravený RO č. 6b/ po úprave
300,00
300,00 -300,00
0,00
4000,00 4000,00 -1490,00
2510,00
1500,00 1500,00
800,00
2300,00 obecný kalendár

637015
637035
642015
05.1.0 634003
637004
634002
08.4.0 637004
633006

poistenie
konces. poplatk, dane
BT na nemocenské dávky
poistenie Iveco
nadmerný odpad
IVECO servis, údržba
vývoz VKK cintorín
mat. cintorín

650,00
56,00
100,00
1730,00
1200,00
300,00
600,00
500,00

650,00
56,00
100,00
1730,00
1200,00
300,00
600,00
500,00

830,00
60,00
100,00
-200,00
-400,00
600,00
-250,00
250,00

1480,00
116,00
200,00
1530,00
800,00
900,00
300,00
800,00

námestie,
budovy
daň z úrokov
PN

záručné prehl.
info tabula

V RO č. 6a/ sa jedná o dotáciu z ÚPSVaR, ktorá bude použitá na potrebný materiál a náradie
pre pracovníkov VPP a v RO č. 6b/ ide o úpravy v kompetencii starostu z dôvodu
nepredpokladaných výdavkov. Uvedené RO nemajú vplyv na rozpočet (P=V)
b) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 7a/) – zariadenie fitnes a (RO č. 7b/) –
výdavky ZŠ s MŠ.
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FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje ROč. 7a/, 7b/
RO č. 7 a/ 20.6.2016
08.1.0 41
630 zariadenie fitnes

schválený upravený RO č. 7
po úprave
1500,00 1500,00 -909,00
591,00
bežecký pás

41

713004 zariadenie fitnes

0,00

0,00

909,00

909,00 DHM

Jedná sa len o presun medzi položkami rozpočtu, z dôvodu nákupu bežeckého
pásu do fitnes centra, ktorý musí byť evidovaný ako drobný hmotný majetok.
RO č. 7 b/ 20.6.2016
ZŠ
41
600 Bežné výdavky
41
700 Kapitálové výdavky

-7000
7000

Jedná sa o preklasifikovanie výdavkov ZŠ s MŠ z bežných na kapitálové výdavky v celkovej
výške 7 000 € na vybudovanie komunikačného chodníka okolo multifunkčného ihriska
a vybudovanie podkladu pod lanovú pyramídu v areáli ZŠ.
RO č. 7a/, 7b/ nemajú vplyv na rozpočet (P=V)
c) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 8) – použitie prostriedkov RF a odporúča OZ
na schválenie:
RO č. 8 20.6.2016
46 454001 použitie prostriedkov RF
08.1.0 46
717 Výstavba viacúčel.ihriska
04.5.1 46
717 MK Nové Záhumnie

schválený upravený
55510,00
15000,00
2360,00

po
RO č. 8
úprave
4252,00 59762,00
1752,00 16752,00 naviac práce
2600,00 4960,00 asfalt.drť

Na výstavbu multifunkčného ihriska sme v rozpočte na rok 2015 mali schválených 20 000 €.
RO č. 3/2016 sme schválili použitie prostriedkov RF na tento projekt 15 000 €. Doteraz bola
vyfakturovaná od dodávateľa suma 29 826,38 € + 4 152 € (elektrina). Za práce naviac
(oporný múr – strana od ZŠ) bude ešte vystavená faktúra cca na 2 774 €. Z uvedeného dôvodu
je preto potrebné schváliť ešte použitie prostriedkov z RF na multifunkčné ihrisko vo výške
1 752 €. Preberanie ihriska sa malo konať 14.6.2016 – bližšie informácie podá p. starosta na
zasadnutí OZ. FK odporúča dodržať postup ako pri každom prebratí diela – preberací
protokol + revízna správa. Rovnako odporúča vypracovať prevádzkový poriadok a
prevádzkové hodiny v spolupráci s riaditeľkou ZŠ.
Vzhľadom na povodňovú situáciu v našej obci bolo okrem iných krízových opatrení potrebné
vykonať aj neodkladné opatrenia na ulici Nové Záhumnie, kde firma Rezostav navozila
a spevnila asfaltovú drť. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť finančné prostriedky z RF
na výstavbu MK Nové Záhumnie vo výške 2 600 €.
K bodu 6 – Rôzne
P. Tholtová informovala FK a OR, že vzhľadom na množstvo legislatívnych zmien od roku
2002 bolo potrebné aktualizovať (vypracovať) nový Štatút obce Komjatná. Členovia FK
a obecnej rady si nový Štatút obce individuálne preštudovali a odporúčajú ho v tomto znení
schváliť OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
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P. Štefan Vajzer poukázal na stav nášho Domu smútku a odporučil prípravu na jeho
rekonštrukciu. Obecná rada sa stretne a obhliadkou objektu spíše všetky nevyhnutné –
potrebné práce na jeho rekonštrukciu.
Ing. Peter Kubas poukázal na zlý stav ulice Pod Stráňou. OR spolu s FK odporučila p.
starostovi skontaktovať a oboznámiť s touto skutočnosťou Správu ciest ŽSK.
K bodu 7 - Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 17.6.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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