Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 30.08.2016
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

Neprítomní:

Marek Kubo, člen finančnej komisie – ospravedlnený
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce – ospravedlnená

Hostia:

Ing. Monika Babicová, riaditeľka ZŠ Komjatná
Elena Cibulková, ekonómka ZŠ

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) Záverečný účet obce za rok 2015
b) RO č. 6a, 6b/2016 – prijaté dotácie, úpravy v kompetencii starostu
c) RO č. 7a, 7b/2016 – presuny v rámci rozpočtu (fitnes, ZŠ)
d) RO č. 8/2016 – použitie prostriedkov RF (MI, MK Nové Záhumnie)
e) RO č. 9/2016 – štúdia na kanalizáciu, opravy MK, dažď. kanalizácia,
Dom smútku
f) Kamerový systém (bývalá skládka) – RO č. 1
g) Rozhlas Studničná
h) Ulica Školská + MK – RO č. 5
3. Kontrola plnenia rozpočtu k 31.7.2016 + správa audítora za rok 2015,
výročná správa obce za rok 2015
4. Zmena rozpočtu 2016:
a) Dotácie, starosta
b) PHSR
5. Rôzne – MŠ, ulica Pod Stráňou, Envirofond – zber a spracovanie BRO –
kompostéry, traktor, EuF – projekt na vybudovanie telocvične...)
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.
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K bodu 2 – Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ Komjatná
Finančná komisia skontrolovala schválenie odporúčaní FK obecným zastupiteľstvom:
a) Záverečný účet obce za rok 2015 – OZ schválilo bez výhrad dňa 20.6.2016 (Uznesenie
č. 62.5) + schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015
vo výške 80 830,93 € na tvorbu RF (Uznesenie č. 62.6)
b) RO č. 6a/2016 – zapojenie dotácií do rozpočtu a RO č. 6b/2016 – presuny fin.
prostriedkov v rámci rozpočtu (P=V) – OZ vzalo na vedomie dňa 20.6.2016
(Uznesenie č. 63.4)
c) RO č. 7a/2016 – presuny v rámci rozpočtu (fitnes) (P=V) – schválené OZ dňa
20.6.2016 (Uznesenie č. 62.7) a RO č. 7b/2016 – použitie prostriedkov z darovacieho
účtu ZŠ na kapitálové výdavky ZŠ (umelá tráva pod lanovú pyramídu a chodník okolo
MI) spolu vo výške 7 000 € - schválené OZ dňa 20.6.2016 (Uznesenie č. 62.8)
d) RO č. 8/2016 – použitie prostriedkov RF vo výške 4 352 € (doplatok MI + asfaltová
drť MK Nové Záhumnie) – OZ schválilo dňa 20.6.2016 tak ako odporúčala finančná
komisia (Uznesenie č. 62.9) – fin. prostriedky už aj vyčerpané
e) RO č. 9/2016 – výdavky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti kanalizácie vo
výške 3 000 €, na opravu výtlkov MK 5 000 €, na opravu dažďovej kanalizácie pri
otočke SAD 5 000 € a na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 7 000 € - schválené
OZ dňa 20.6.2016 (Uznesenie č. 62.10), pričom štúdia na kanalizáciu nie je zatiaľ
vypracovaná, oprava výtlkov MK a dažďovej kanalizácie zatiaľ prebieha – fin.
prostriedky nečerpané. Rekonštrukcia Domu smútku tiež ešte prebieha, pričom
k 30.8.2016 bolo vyčerpaných 5 335 € za materiál.
f) RO č. 1/2016 – kamerový systém na bývalej skládke je už funkčný. Zo schválených
2 200 € je zatiaľ vyčerpaných 456 €.
g) Rozhlas Studničná – rekonštrukcia stále prebieha – zatiaľ je vyfakturovaných
a uhradených 6 066,89 €.
h) RO č. 5/2016 – rekonštrukcia ul. Školská (35 000 €), oprava miestnych komunikácií
(10 000 €) – stále prebieha – zatiaľ vyčerpaných 27 950 €.
K bodu 3 – Kontrola plnenia rozpočtu k 31.7.2016
Ekonómka Ocu informovala, že rozpočet v oblasti príjmov sa zatiaľ plní na 64,83%.
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

RF za rok 2015
RO č. 8 – (multifunkčné ihrisko, MK Nová Záhumnie)
RF SPOLU (k 30.8.2016)

80 830,93
-

4 352,00
76 914,38
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Ekonómka OcÚ p. Tholtová informovala FK a OR o vykonanom audíte účtovnej závierky
k 31.12.2015, ktorú vykonal nezávislý audítor Ing. Ladislav Adamec (Licencia UDVA č.
630). V správe audítora (viď príloha) zo dňa 17.7.2016 je konštatované, že účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky obce Komjatná k 31.
decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú
v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Z uvedeného dôvodu finančná komisia odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2015
Ďalej informovala o konsolidovanej výročnej správe obce za rok 2015 (viď príloha), ktorej
súlad s účtovnou závierkou overil horeuvedený audítor.
FK preto odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú
správu obce za rok 2015
V správe audítora pre vedenie obce (viď príloha) je vytknuté podhodnotenie pozemkov
v účtovníctve obce, čo je spôsobené ich nesprávnym ocenením. V závere správy odporúča
zabezpečiť prostredníctvom mimoriadnej inventarizácie pozemkov obce precenenie
jednotlivých pozemkov obce evidovaných na liste vlastníctva na reálnu hodnotu
prostredníctvom špecialistu z oblasti ohodnocovania nehnuteľností.
Z uvedeného dôvodu FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje vypracovanie
ocenenia pozemkov odborníkom v oblasti oceňovania nehnuteľností na účely účtovnej
evidencie pozemkov v reálnej hodnote.
P. Tholtová tiež informovala o potrebe vypracovania programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR), čo nám ukladá zákon. Jeho vypracovanie je pre obce povinné.
FK preto odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje vypracovanie PHSR obce na roky
2017-2021 Miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov (viď príloha).
K bodu 4 – Zmena rozpočtu 2016
a) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 10a) – presun fin. prostriedkov v rámci
rozpočtu a (RO č. 10b) – zapojenie dotácií do rozpočtu
FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 10a, 10b

RO č. 10a/ zo dňa 1.8.2016
01.1.1
01.1.1
05.4.0
05.4.0

41
41
41
41

633001
633002
633006
633015

schválený upravený RO č. 10 po úprave
Interier. vybavenie
500,00
500,00 -185,00
315,00
výpočtová technika
1200,00 1200,00
185,00
1385,00 2 ks PC
materiál -verejná zeleň
500,00
500,00 -180,00
320,00
PHM - verejná zeleň
300,00
300,00
180,00
480,00
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RO č. 10b/ zo dňa 1.8.2016
05.1.0

06.2.0
06.2.0

01.1.0
01.1.0

111
111
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2
1AC1
1AC2

312001
633006
312001
312001
633006
633006
312001
312001
611000
625002

schválený

BT UPSVAR § 52a
materiál-likvidácia odpadu
BT UPSVAR § 52 EU
BT UPSVAR § 52 ŠR
materiál rozvoj obce
materiál rozvoj obce
BT UPSVAR § 54 EU
BT UPSVAR § 54 ŠR
Tarifný plat
Starobné poistenie

upravený
4147,00
147,00
1915,00
338,00
115,00
338,00
12525
2211
10906

RO č. 10
452,00
452,00
998,00
176,00
998,00
176,00
3358
592
3358
592

po úprave
4599,00
599,00
2913,00
514,00
1113,00
514,00
15883,00
2803,00
14264,00
592,00

V RO č. 10a/ je zohľadnený nákup 2 ks PC pre OcÚ z dôvodu opotrebovanosti starých. RO č.
10b/ - zapojenie dotácií z ÚPSVaR do rozpočtu. Uvedené RO nemajú vplyv na rozpočet
(P=V)
b) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 11) – použitie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce (navýšením daní z príjmov) a odporúča OZ na schválenie:

RO č. 11

9.9.2016

schválený

upravený

355000,00 386100,00

RO č. 11 po úprave

41

110 Dane z príjmov

?????

01.1.1

41

630 Tovary a služby

42738,00

47044,00 2000,00

49044,00 techniky, prídel do SF

05.1.0

41

630 Tovary a služby

25430,00

25430,00

800,00

26230,00

08.2.0

41

630 Tovary a služby
Dar-bez určenia
311 účelu

7870,00

7870,00 1050,00

8920,00

199,00

199,00

199,00

199,00

PHSR, opravy zar. a

72a

630 Tovary a služby
originálne
kompetencie
ocenenie pozemkov
- znalec

PHM Iveco
ZZK,inventár KD
skup.vodovod Blana

06.3.0
72a
ZŠ s MŠ

110100,00 110100,00

????

min. 1656,00 + AU MŠ
podľa rozhodnutia OZ

????

cca 2000,00 – vyžiadaná
cenová ponuka

V uvedenom RO zatiaľ nie je určená presná výška v oblasti výdavkov: originálne
kompetencie (ZŠ s MŠ) a ocenenie pozemkov – znalec (na základe odporúčania audítora).
Výška týchto položiek sa určí na zasadnutí OZ dňa 9.9.2016. Podľa celkovej sumy
potrebných výdavkov sa potom navýšia výnosy daní z príjmov.
V RO je ďalej zahrnuté navýšenie rozpočtu v oblasti tovarov a služieb a to: PHSR –
vypracovanie programu hosp. a soc. rozvoja (predpokladaná výška je 1 000 €), opravy
zaradení a techniky a prídel do sociálneho fondu od 1.1. aj starosta a zamestnanci na § 54 vo výške
1 000 €. Ďalej je potrebné navýšiť výdavky na PHM Iveco o 800 €, na ZZK – vydávanie obecných
novín Zvesti z Komjatnej o 850 €. Náklady na jedno vydanie obecných novín sú cca 300 €. Keďže
sme pri schvaľovaní rozpočtu s vydávaním novín len začínali, nevedeli sme správne odhadnúť výšku
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výdavkov v rozpočte na rok 2016. V KD je tiež potrebné zakúpenie inventáru do kuchyne v hodnote
cca 200 €.
Dar – bez určenia účelu vo výške 199 € predstavuje príjem v rozpočte od skupinového vodovodu –
Blana. FK odporúča uvedený dar zahrnúť priamo do rozpočtu na príslušný účet výdavkov (na opravy
a údržbu vodovodu).
Riaditeľka ZŠ Ing. Monika Babicová informovala FK a OR o novele zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe novely
uvedeného zákona dochádza od 1.9.2016 k zvyšovaniu platov pedagogických zamestnancov o 6%. Je
preto potrebné navýšiť originálne kompetencie. Jedná sa o 4 učiteľky MŠ a 1 vychovávateľku ŠKD.
Ekonómka ZŠ predložila kalkuláciu predpokladaných výdavkov. Zvýšenie celkovej ceny práce
predstavuje výšku 339 €/1 mesiac x 4 mesiace = 1 356 € + príplatok za zmennosť v MŠ (4 učiteľky +
1 upratovačka) 5 €/1mesiac x 5 zam. = 75 x 4 mesiace = 300 €. P. riaditeľka tiež spomenula aj
nepedagogických zamestnancov, u ktorých zvyšovanie platov nevyplýva zo zákona, no OZ by to
mohlo zvážiť. Jedná sa o 3 pracovníčky v ŠJ a 1 v MŠ.
Riaditeľka ZŠ ďalej informovala o potrebe vytvorenia miesta asistenta učiteľa v MŠ z dôvodu prijatia
dvoch detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Asistent učiteľa svojim individuálnym
prístupom pomáha pedagógom napĺňať tieto potreby detí. Zároveň predložila kalkuláciu ceny práce
uvedeného asistenta: celková cena práce (mzdy + odvody) = 752,50 €/1 mesiac x 4 mesiace = 3 010 €.
Kalkulácia predstavuje výšku len do konca kalendárneho roka. Podľa vyjadrenia p. riaditeľky, musí
zamestnať asistenta učiteľa v súlade so zákonom na 12 mesiacov (t.j. do 31.8.2017) a musí mať
pedagogické vzdelanie. To znamená, že predpokladané náklady na vytvorenie tohto miesta by boli cca
9 000 €. FK spolu s OR vyjadrili ochotu pomôcť pri vytvorení miesta asistenta učiteľa v MŠ, avšak aj
potrebu nájsť efektívnejšie – hospodárnejšie riešenie. Do doby vyriešenia finančných záležitostí,
odporučili riaditeľke ZŠ uzavrieť s už vybranou záujemkyňou dohodu o pracovnej činnosti na obdobie
9/2016 a po zasadnutí OZ dňa 9.9.2016, kde budú predložené všetky možné riešenia sa v prípade
schválenia, vytvorí pracovná zmluva.
Po zasadnutí FK zisťovala možnosti na UPSVaR v Ružomberku p. Tholtová, kde by bola možnosť
postupovať cez projekt „Šanca na zamestnanie“ - § 54 zákona o službách zamestnanosti. (Podrobnosti
predloží na zasadnutí OZ). P. Daudová zisťovala v praxi ako postupovali ostatné obce – sú tam
možnosti cez aktivačné práce, absolventské praxe. Na základe telefonického rozhovoru s Okresným
úradom – odbor školstva v Žiline zistila, že vzhľadom k tomu, že ide o originálne kompetencie je
možné prijať za asistenta do MŠ aj nekvalifikovanú osobu (so stredoškolským vzdelaním bez
pedagogického smeru). Je však dôležité aby boli napĺňané potreby dieťaťa. Rovnako zákon ukladá
zamestnať pedagogického zamestnanca na 12 mesiacov – t.j. do 31.8.2017, ale vzhľadom k tomu, že
tu nie je predpoklad potreby uvedeného asistenta od 1.9.2017 – (obe deti sú už predškoláci), tiež tu
môže byť výnimka. Je na riaditeľovi školy ako si to odôvodní a samozrejme zohľadňovať skutočnosť,
že v konečnom dôsledku je on ten zodpovedný. Riaditeľka ZŠ Ing. Monika Babicová dodatočne
doložila Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre obdobie

09-12/2016 č. 2 (viď príloha), v ktorej predkladá viaceré varianty riešenia danej situácie.
Na základe uvedeného FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo

výške .................. € na osobné náklady pre školské zariadenia ZŠ s MŠ Komjatná zvýšenie platov pedagogických zamestnancov, príplatok za zmennosť, asistent učiteľa v
MŠ.
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K bodu 5 – Rôzne
P. starosta informoval o už hotovom projekte na MŠ. Členom FK a OR sa rozpočet projektu
vo výške 506 430 € zdá byť vysoký. P. Macík navrhol, že by bolo dobré dať projekt naceniť
viacerým firmám a potom zvážiť možnosti (výhody, nevýhody) prefinancovania.
Ďalej p. starosta informoval o Envirofonde – zber a spracovanie BRO - biologickorozložiteľného odpadu. Sú tu dve možnosti a to: 1. zriadenie obecného kompostoviska +
traktor, 2. kompostéry do každej domácnosti. Uvedené má zatiaľ len informatívny charakter.
Tiež informoval o žiadosti o dotáciu OZ Studničná (vysoké náklady – altánok). FK s OR
odporučili, aby OZ Studničná predložilo vyúčtovanie na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Ďalej vyjadril potrebu prehodnotiť cenník poplatkov za prenájom priestorov a inventára sály
KD, vzhľadom na viacdňové prenajímanie hlavne z dôvodu konania svadieb.
P. Kováčik upozornil na nočné svietenie na multifunkčnom ihrisku. P. Kubas Peter navrhol
zriadenie spínačov na automatické vypnutie svetla napr. o 23.00 hod.
P. Kováčik - ako člen stavebnej komisie ďalej informoval o potrebe vybudovania žľabov na
MK Záhumnie pre zachytenie dažďovej vody (žiadosť – Anna Kuracinová, Komjatná 278).
OR s FK odporúčajú uvedené vykonať vo vlastnej réžii z rozpočtu obce. Predpokladané
náklady sú 1 200 €.
P. Kubas ďalej upozornil na premokanie ulice Pod Stráňou z dôvodu nezodpovedného
prístupu jej obyvateľov. P. Daudová vyjadrila potrebu vyčistiť celý potok v obci od nánosu po
povodni.
K bodu 6 - Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 4.9.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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