Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 13.10.2016
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Marek Kubo, člen finančnej komisie
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:

Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie – ospravedlnený
Elena Tholtová, člen finančnej komisie – ospravedlnená

Hostia:

Ján Gejdoš

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 10a, 10b/2016 – prijaté dotácie, úpravy v kompetencii starostu
b) RO č. 11a, 11b/2016 – originálne kompetencie ZŠ s MŠ, Dom smútku,
OZ Studničná....
3. Kontrola čerpania fin. prostriedkov – RO č. 1/16 (kam. systém), RO č.
5/16 (ul. Školská), RO č. 9/16 (štúdia na kanalizáciu, výtlky MK, dažď.
kanalizácia...), Rozhlas Studničná
4. Žiadosti občanov – Hromadová, Horváth, Gejdoš
5. Rozpočet na rekonštrukciu a prístavbu MŠ
6. Rozpočet 2017 – príprava návrhu rozpočtu
7. Rôzne (školský areál, noviny...)
8. 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. 10a/2016 – úpravy v kompetencii starostu a RO č. 10b/2016 – zapojenie dotácií
do rozpočtu (P=V) – OZ vzalo na vedomie dňa 9.9.2016 (Uznesenie č. 65.3)
b) RO č. 11a/2016 – navýšenie daní z príjmov o 13 704 € + dar 199 € a zapojenie do
výdavkov rozpočtu obce v plnej výške (originálne kompetencie ZŠ s MŠ, Dom
smútku, OZ Studničná ...) – schválené OZ dňa 9.9.2016 (Uznesenie č. 64.6), RO č.
1

11b/2016 – presun fin. prostriedkov vo výške 1 800 € v rámci kapitálového rozpočtu
(P=V) - schválené OZ dňa 9.9.2016 (Uznesenie č. 64.7)
K bodu 3 – Kontrola čerpania finančných prostriedkov
Kamerový systém (RO č. 1) – zo schválených 2 200 € stále vyčerpaných 456 €. Systém je
funkčný. Obecná rada sa v priebehu týždňa stretne s dodávateľom p. Kubáňom za účelom
prebratia diela. Informácie OR podá na zasadnutí OZ.
Rekonštrukcia ul. Školská (RO č. 5) – schválených 35 000 € + oprava MK 10 000 €.
K 30.8.2016 bolo vyčerpaných 27 950 €. Od posledného zasadnutia OZ vyplatených 5 961,60
za práce naviac - krajnice (otočka SAD). Spolu teda 33 911,60 €.
RO č. 9/16: Štúdia na kanalizáciu: schválených 3 000 € - čerpané zatiaľ 0 €. Dažďová
kanalizácia pri otočke SAD: schválených 5 000 € - čerpané 4 601,10 € za rúry. Oprava
výtlkov MK – zatiaľ čerpané 0 €.
Je potrebné vykonať ešte nasledovné práce: - dokončiť križovatku na Záhumnie pri M.
Kočibálovi, - oprava (odvodnenie) cesty na križovatke na Laštek (Vyšný koniec), - dokončiť
žľaby na MK Záhumnie (žiadosť p. Kuracinová), - uloženie drenážnych rúr a válovcov pri
MK pri RD č. 13 Studničná (žiadosť p. Hromadová).
Rozhlas Studničná + odstránenie závad Komjatná – schválených v rozpočte na rok 2016
15 000 €. K 30.8.2016 bolo vyčerpaných 6 066,89 €. Od posledného zasadnutia OZ bolo
vyplatených 1 654,48 €. Teda spolu 7 721,37 €. Práce sú už odovzdané. Na základe
objednávky zaslal p. Mlynárik ďalšiu cenovú ponuku na rekonštrukciu obecného rozhlasu
v časti Komjatná vo výške 2 422,95 € (viď príloha). Uvedená rekonštrukcia je potrebná
a preto FK spolu s OR odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť ďalšiu rekonštrukciu na
základe uvedenej cenovej ponuky.
P. starosta informoval, že geometrický plán na vybudovanie účelovej komunikácie spájajúcej
ul. Pod Stráňou a zberný dvor (Uznesenie č. 62.4 zo dňa 20.6.2016) je už hotový. Nie je však
ešte vyfakturovaný. Vzhľadom k tomu, že cesta je vytýčená cez pozemky súkromných
vlastníkov, je potrebné vstúpiť do jednania s týmito vlastníkmi.
FK s OR tiež bezodkladne odporúča zabezpečiť geodeta za účelom vytýčenia hraníc
pozemkov MK Záhumnie II (pri Ľ. Babicovi).
Stavebná komisia ďalej informovala o možnosti riešenia žiadosti majiteľov pozemkov pri MK
Blanovská na Studničnej, čo bolo prejednávané na poslednom zasadnutí OZ. Je možné
vyhovieť ich žiadosti nie odpredaním, ale zámenou. Preto FK spolu s OR odporúča tento bod
pridať do najbližšieho programu zasadnutia OZ a odporúča schváliť zámer výmeny časti
parcely č. 1163/41 za podiely v ceste Blanovská (pE 8928). Podrobnejšie informácie podá
stavebná komisia.
K bodu 4 – Žiadosti občanov
P. Hromadová Božena (Studničná) – žiadosť doručená 7.9.2016: uvedené malo byť prešetrené
na stavebnom úrade s p. Rozenbergerovou. P. Starosta zabezpečí všetky podklady týkajúce sa
uvedenej žiadosti a tieto predloží na zasadnutí OZ.
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P. Horváth Ján – žiadosť doručená na OcÚ dňa 9.9.2016: FK spolu s OR odporúča obecnému
zastupiteľstvu uvedenú žiadosť zamietnuť.
P. Gejdoš Ján – žiadosť doručená na OcÚ dňa 14.9.2016: na základe predložených dokladov
a uvedených skutočností FK s OR odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer predaja
časti parcely EKN 9121.
K bodu 5 – Rozpočet na rekonštrukciu a prístavbu MŠ
P. Macík predložil predbežnú rekapituláciu nákladov na základe rozpočtu od p. Zuskinovej
(viď príloha). Podrobné informácie podá p. Macík. FK s OR sa prikláňa k výstavbe MŠ
z vlastných zdrojov, vzhľadom k tomu, že nie je jasné kedy bude vyhlásená výzva
z eurofondov a tiež vo vlastnej réžii sú rozpočtované náklady podstatne nižšie. Preto odporúča
OZ spojiť sa s p. Mrkvanom a prejednať s ním alternatívu rekonštrukcie a prístavby MŠ
z vlastných zdrojov. Tiež odporúča v čo najkratšom čase zaslať žiadosť na stavebné
povolenie. P. Klavcová zistí firmy, ktoré zabezpečujú verejné obstarávanie. Ak sa OZ
rozhodne pre alternatívu financovania z vlastných zdrojov, bude potrebné zrušiť uznesenia č.
52.3 z 8.2.2016 a 56.4 z 5.3.2016, kde bolo schválené podanie projektu na výstavbu
a rekonštrukciu MŠ.
K bodu 6 – Rozpočet 2017
Príprava návrhu rozpočtu na rok 2017 – členovia FK a OR navrhujú zahrnúť do rozpočtu na
rok 2017 nasledovné:
Odvodnenie Studničná (vysvetlí p. Vajzer)

10 000

Rekonštrukcia rozhlasu (dokončiť celú obec)

5 000

Miestne komunikácie (opravy)

20 000

MK Záhumnie II (popri Ľ. Babicovi) + nástrek Záhumnie Nové

25 000

Vodovod (schválenie podania žiadosti na envirom. fond - 5% spoluúčasť)
vysvetlí p. starosta

10 000

Traktor (schválenie podania žiadosti na evirom. fond – 5% spoluúčasť)
vysvetlí p. starosta

10 000

Ozvučenie sály

5 000

Splátky úveru MŠ (v prípade výstavby z vlastných zdrojov)

25 000 ?

Originálne kompetencie (v prípade dostavby MŠ do 9/2017 – navýšenie počtu
učiteliek)

8 000

Nákup pozemkov (Š. Ondrík ?...)

40 000

K bodu 7 – Rôzne
P. Daudová informovala o stave v konaní pozemkov v školskom areáli: Parcela č. 2184 (M.
Kočibál) – stále vyznačená plomba na základe z - 2612/2016. Parcela č. 2198 (obec) –
3

v poznámke je zápis o začatí súdneho konania č. 3C/39/2016. Aktuálne informácie podá na
zasadnutí OZ p. Macík.
P. Daudová tiež pripomenula potrebu pripraviť si príspevky na ďalšie vydanie obecných
novín, ktoré sa pripravuje na začiatok decembra.
P. Vajzer pripomenul, že je potrebné opraviť uznesenie č. 64.12 z 9.9.2016 – termíny
zasadnutí OZ: na 21.10.2016 a 9.12.2016.
K bodu 8 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 17.10.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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