Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 1.12.2016
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Marek Kubo, člen finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie
Vladimír Kováčik, člen obecnej rady
Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce

Neprítomní:

Štefan Vajzer, člen obecnej rady – ospravedlnený
Elena Tholtová, člen finančnej komisie – ospravedlnená

Hostia:

Ing. Monika Babicová, riaditeľka ZŠ Komjatná
Helena Cibulková, ekonómka ZŠ
Patrik Kubáň

Program:
1. Otvorenie
2. 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
3. Kontrola plnenia rozpočtu , čerpanie RF k 31.10.2016
4. Zmena rozpočtu 2016:
a) č. 12 z 30.9.2016 – dotácie
b) č. 13 z 31.10.2016 – úpravy v kompetencii starostu
5. Rozpočet na rok 2017
6. Rôzne (rekonštrukcia a prístavba MŠ, žiadosť ZŠ s MŠ (ÚPSVaR –
asistent učiteľa – info.), školský areál, noviny, klzisko...)
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 čerpania finančných prostriedkov
Kamerový systém (RO č. 1) – zo schválených 2 200 € stále vyčerpaných 456 €. Systém je
funkčný – t.č. v skúšobnej prevádzke. Na zasadnutí bol prítomný aj p. Kubáň, ktorý vysvetlil
všetky okolnosti a priebeh realizácie projektu. Kamerový systém odovzdá cca vo 2/2017 – až
po riadnom odskúšaní. Súčasťou preberacieho protokolu budú aj prístupové heslá užívateľský prístup spolu s manuálom pre potreby priameho sledovania bývalej skládky
z OcU. Obec má zabezpečiť bezpečnostný projekt (ochrana osobných údajov) na tento účel.
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Je potrebné ešte doinštalovať osvetlenie pre zlepšenie viditeľnosti v noci. Čo sa týka nájomnej
zmluvy s majiteľkou RD kde je kamera nainštalovaná, nám podal informácie, že kam. systém
za rok odoberie el. energiu v hodnote cca 11,40 €/rok + pripojenie na internet podľa nášho
uváženia. V menovanom RD platia za internet 11 € mesačne. Po odovzdaní diela bude
vyfakturovaná cena za kamerový systém vo výške 2 710,-- € (2 310 materiál + 400 práca). Po
odovzdaní kam. systému na bývalej skládke bude, v prípade nášho záujmu, pracovať na kam.
systéme OcU. V najbližšom období pošle cenovú ponuku.
Vzhľadom na PN ekonómky OcU ďalšie čerpanie prostriedkov RO 5 a 9 nebolo možné
odkontrolovať. Rovnako aj kontrolu plnenia rozpočtu k 31.10.2016.
K bodu 3 – Čerpanie RF k 31.10.2016
Rezervný fond

schválené pohyby

RF k 31.12.2015
RO č. 1 – (kamerový systém, MK Nové
Záhumnie, hasiči – akumul. pec)

55 945,45
5 510,00

RO č. 3 – (multifunkčné ihrisko)

15 000,00

RO č. 5 – (MK Ul. Školská)

35 000,00

RF za rok 2015

80 830,93
4 352,00

RO č. 8 – (multifunkčné ihrisko, MK
Nové Záhumnie)

skutočné čerpanie
3765,32

456,00 kamer. systém
950,00 akumulačná pec
2359,32 MK Nové
záhumnie

15000,00
27950,40

4310,50

1753,06 MI
2557,44 MK Nové
Záhumnie

RF SPOLU (k 31.10.2016)

85750,16

Schválené čerpanie = 59 862 €
Skutočné čerpanie = 51 026,22 €
K bodu 4 – Zmena rozpočtu 2016
a) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 12) – dotácie a odporúča OZ prijať uznesenie:
OZ berie na vedomie RO č. 12
RO č. 12 zo dňa 30.9.2016
01.3.0

111
111

312012 BT Matrika
610 Tarifný plat

72e 292006
ZŠ s MŠ
111 312012
111 312012
111 312012
111

schválený upravený
1865,00
800,00

1856,00
787,00

Príjmy z poistného pln.
Normatívy ZŠ
Asistent učiteľa
BT na učebnice

322001 KT ZŠ

RO č. 12
43,00
43,00
1135,00

314000,00 339955,00
8190,00
8190,00
825,00

-14000,00
330,00
63,00
14000,00

po úprave
1899,00
830,00
kontajnery na
1135,00 separ. zber
325955,00
8520,00
888,00
kapitál. výdavky
14000,00 ZŠ
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b) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 13) – úpravy v kompetencii starostu
a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 13
schválený upravený RO č. 13

RO č. 13 zo dňa 30.9.2016
01.1.1
01.1.1
06.4.0
06.4.0
06.4.0
05.1.0

41
41
41
41
41
72e

632001
637001
632001
633006
635004
633006

Energie
Školenia, kurzy...
Energie
VO materiál
VO údržba
Likv. odpadu mat.

05.1.0

72e

633004 Kontajnery separ.

2999,00
500,00
5500,00
1500,00
0,00

2999,00
500,00
5500,00
1500,00
0,00

-210,00
210,00
-500,00
200,00
300,00
137,00
998,00

po úprave
2789,00
710,00 kurič, SU
5000,00
1700,00
300,00 porucha Záhumnie
137,00 príjem v RO č. 12,
poistné plnenie za
998,00 zničené kontajnery

Uvedené RO nemajú vplyv na výšku rozpočtu (P=V)
K bodu 5 – Rozpočet na rok 2017
FK s OR preskúmala návrh rozpočtu na rok 2017, v ktorom celkové P = 828 916 € a V =
826 381 €. (prebytkový rozpočet 2 535 €)
V návrhu rozpočtu sú zahrnuté predpokladané kapitálové výdavky a požadované dotácie na
základe doručených žiadostí jednotlivých organizácií:
Požadovaná dotácia na rok 2017
Organizácia

Žiadosť 2017

Dotácia 2016

TJ Sokol Komjatná

10 000

9 000

reg. súťaž dospelí, deti

Stolnotenisový oddiel

1 100

1 100

reg. súťaž

ZRŠ

5 270

2 500

ihrisko Studničná

0

3 500

OZ Studničná

Účel 2017

Čo sa týka žiadosti ZRŠ o dotáciu na vybudovanie športového ihriska na Studničnej, FK
odporúča najskôr vysporiadať pozemky pod plánovaným ihriskom (vyčleniť finančné
prostriedky v rozpočte na nákup pozemkov od súkromných osôb) a následne by uvedené
ihrisko mohlo byť vybudované z rozpočtu obce. FK preto odporúča ZRŠ podať novú žiadosť
o dotáciu na rok 2017 na iný účel, ktorý je spojený s ich činnosťou. Na základe uvedeného
potom upraviť aj rozpočet na rok 2017.
Tiež by bolo vhodné vyčleniť finančné prostriedky na nákup pozemku Š. Ondrík a uvažovať
o predaji obecného pozemku (pri Kubisovi – bývalá cesta do kostola).
Na zasadnutí FK a OR bola aj riaditeľka ZŠ Ing. Monika Babicová, ktorá predniesla návrh
originálnych kompetencií na rok 2017 vo výške 115 015 € (v prílohe). Rovnako predniesla
ďalšie návrhy, no hlavne potrebu riešiť odizolovanie obvodových múrov budovy ZŠ.
(fotografie zo záplav v suteréne ZŠ budú predložené poslancom k nahliadnutiu na zasadnutí
OZ). Uvedené je preto tiež potrebné zahrnúť do rozpočtu.
Zároveň Ing. Monika Babicová podala informáciu, že na miesto asistenta učiteľa v MŠ sa
podarilo získať finančné prostriedky z UPSVaR.
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Na základe uvedených skutočností odporúča FK návrh rozpočtu upraviť a následne odporúča
OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017. Celkové príjmy vo výške
................ a celkové výdavky vo výške ............... .
Vzhľadom k tomu, že našej obci nevyplýva povinnosť schvaľovať rozpočet v programovej
štruktúre (obec pod 2 000 obyvateľov), FK odporúča OZ prijať uznesenie: OZ schvaľuje
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce.
Rovnako ako v minulom roku, FK odporúča prijať nasledovné uznesenie: OZ schvaľuje
rozsah zmien v rozpočte, ktoré môže vykonávať starosta obce a to presuny v rámci
schváleného rozpočtu do výšky 1 000 € v jednotlivom prípade.
K bodu 6 – Rôzne
P. Daudová informovala o stave v konaní pozemkov v školskom areáli: Parcela č. 2184 (M.
Kočibál) už je majetkom obce (LV 2116). P. Kubas opäť upozornil na potrebu odvodnenia
cesty – križovatka na Laštek. P. Macík tiež informoval o existencii mapy rýchlostnej cesty
R3, v ktorej je trasa uvedenej cesty zakreslená cez našu obec. Je preto potrebné žiadať
stanovisko NDS o stave tohto úseku. P. Daudová vyjadrila potrebu pripraviť na zimné
prázdniny deťom klzisko na MI. P. Macík zistil podrobnosti u dodávateľa MI a prednesie ich
na zasadnutí OZ.
P. starosta informoval o žiadosti p. Švalca – prístupová cesta do kostola. OR si má dohodnúť
stretnutie s p. Švalcom. O výsledku rokovania budú informovať na zasadnutí OZ.
P. starosta tiež informoval o sťažnosti p. Húšťavovej, ktorej predmetom je to, že obec nechce
vymeniť pozemok pri p. Gallovi za pozemok, ktorý má v ceste na Lašteku. Jej návrh
prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Zuzany Balogovej je, že rozdiel vo výmere
pozemkov 14m2 uhradí za cenu 8 €/m2. Finančná komisia spolu s obecnou radou navrhuje
pokúsiť sa s p. Húšťavovou dohodnúť na už spomínanej výmene. V tomto úseku je potrebné
rozšíriť cestu aj pre potreby vybudovania kanalizácie v budúcnosti. Samozrejme svah, ktorý
by po rozšírení cesty zostal, by sa musel spevniť a nemohlo by tak dôjsť k zosuvu pôdy
a následne pozemku a stavby vo vlastníctve p. Húšťavovej. Uvedený postup by bol
v prospech nielen celej obce, ale aj samotnej vlastníčky uvedeného pozemku.
K bodu 7 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 5.12.2016
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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