Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 1.2.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie
Marek Kubo, člen finančnej komisie
Ing. Peter Kubas, 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

Hostia:

p. Helena Dobáková
p. Ján Horváth
p. Igor Babic

Program:
1. Otvorenie
2. Rozpočet 2016
a) RO č. 12 z 30.9.2016 – dotácie
b) RO č. 13 z 31.10.2016 – úpravy v kompetencii starostu
c) RO č. 14 z 9.12.2016 – rekonštrukcia MK
d) RO č. 15, 15a z 10.12.2016 – dotácie, starosta
e) Rozpočet 2017
3. Ulica Školská – reklamácia
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku R. Žúbor
5. Náhrada výdavkov za EE a internet - p. Dobáková
6. Odpustenie poplatkov za sálu KD – ZŠ s MŠ, Školský ples 2017
7. Správa o činnosti a hospodárení fitnes klubu za rok 2016 – Igor Babic
8. Žiadosť o odpustenie poplatku TKO – Mikulková I.
9. Schválenie jednorázového príspevku pre deti nar. v r. 2016
10. Schválenie dotácie pre CVČ
11. Rôzne
12. 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 – Rozpočet 2016
a), b) (RO č. 12 a RO č. 13) finančná komisia prerokovala na predchádzajúcom zasadnutí
o čom bolo OZ informované (viď zápisnica FK a OR z 1.12.2016). Je potrebné však prijať
uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 12 a RO č. 13
c) RO č. 14 – rekonštrukcia MK

RO č. 14 zo dňa 9.12.2016

schválený upravený RO č. 14 po úprave
355000,00 399804,00 11115,00 410919,00
9905,00
9905,00
9905,00
9905,00
12266,00 33466,00 11115,00 44581,00

41
111 Výnos dane z príjmov
111 312001 BT na záchranné práce
04.5.1 111
635 Údržba MK
04.5.1 41
635 Údržba MK

Príjem, ktorý sme dostali na záchranné práce počas mimoriadnej situácie vo výške 9 905 €
+ navýšenie daní z príjmov vo výške 11 115 € boli zaúčtované na výdavky spojené s údržbou
miestnych komunikácií – schválené OZ dňa 9.12.2016 (Uznesenie č. 68.17)
d) RO č. 15 – zapojenie dotácií do rozpočtu

RO č. 15 z 10.12.2016 dotácie
01.1.0
01.1.0

01.1.0
01.1.0

111 312001
111
610
111
620
1AC1 312001
1AC2 312001
1AC1
620
1AC2
620
ZŠ s MŠ
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312001
111 312001

UPSVaR §52a
Mzdy,platy...
Poistné
UPSVaR §54
UPSVaR §54
Poistné
Poistné

schválený upravený RO č. 15 po úprave
4599,00 2662,00
7261,00
2002,00
2002,00
660,00
660,00
15883,00
981,00 16864,00
2803,00
173,00
2976,00
981,00
981,00
173,00
173,00

Normatívy ZŠ
Asistent učiteľa
MŠ 5. ročne deti
SZP
Vzdelávacie poukazy
BT na stravu HN
BT na pomôcky HN

314000,00 325955,00 1382,00 327337,00
8190,00
8520,00
172,00
8692,00
2800,00
2604,00
814,00
3418,00
1400,00
1400,00 -383,00
1017,00
3600,00
3100,00
-99,00
3001,00
3000,00
3000,00 -1551,00
1449,00
500,00
500,00 -201,00
299,00

RO č. 15a/ - úpravy v kompetencii starostu

RO č. 15 a/ z 10.12.2016 starosta
06.4.0
01.1.0
06.3.0
01.1.0

41
41
41
41

630
640
630
711

Tovary a služby
Bežné transfery
Tovary a služby
Nákup pozemku

04.5.1

41 717 Realizácia stavieb

7900
2100
9920
5000

7900
2300
9920
5000

518
188
-706
-200
200

8418 verejné osvetlenie
2488 náhrady pri PN
9214
4800
projektové práce MK Laštek

200 a účelová komunikácia k ZD

Jedná sa len o posledné úpravy v rozpočte roku 2016, pričom sa výška P a V nemení. Preto
FK odporúča prijať uznesenie: OZ berie na vedomie RO č. 15 a RO č. 15a/
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e) Rozpočet na rok 2017 – schválený OZ dňa 9.12.2016 nasledovne:
-

P = 828 916 €, V = 828 916 € (Uznesenie č. 68.10)

-

schválené dotácie:
Organizácia

Výška dotácie

účel dotácie

č. uznesenia

TJ Sokol Komjatná

8 000

reg. súťaže, prevádzkové N

68.8

Stolnotenisový oddiel

1 100

účasť klubu v reg. súťaži

68.9

ZRŠ

K bodu 3 – Ulica Školská
Vzhľadom na praskliny, ktoré sa na zrekonštruovanej ulici objavujú, p. Š. Vajzer informoval
p. Kubačku o vzniknutej situácii. FK spolu s OR však odporúča zaslať reklamáciu aj
písomnou formou.
K bodu 4 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku R. Žúbor
FK s OR prerokovala uvedenú žiadosť (viď materiál k OZ) a
zastupiteľstvu žiadosť p. Žúbora zamietnuť.

odporúča obecnému

K bodu 5 – Náhrada výdavkov za EE a internet
Na zasadnutí FK bola prítomná aj p. Helena Dobáková, ktorá vyjadrila nesúhlas
s poskytnutím paušálnej náhrady za pripojenie kamerového systému na internet a za spotrebu
elektrickej energie vo výške 100 €/ rok, schválené OZ dňa 9.12.2016 (uznesenie č. 68.6). Táto
náhrada sa jej zdá nízka. Odôvodňuje to nasledovne: spomalenie internetu, má v izbe tri
skrinky, pri výpadku el. energie jej to pípa, pri pripájaní boli vyvŕtané diery do domu –
potiahnuté káble, vypílené stromy, práce okolo pripájania ich dosť obmedzovali a stále
obmedzujú. P. Dobáková zatiaľ nepovedala výšku náhrady, ktorú si predstavuje. Musí sa
poradiť s manželom. FK spolu s OR odporúča OZ uvedenú situáciu riešiť buď dohodou s p.
Dobákovou, alebo potiahnutím internetu a el. energie zo SAD a zároveň jednorazovou
finančnou kompenzáciou p. Dobákovej za vzniknuté škody.
K bodu 6 – Odpustenie poplatkov za sálu KD – Školský ples 2017
ZŠ s MŠ požiadala OZ o odpustenie poplatkov za sálu KD pri organizovaní 2. ročníka
Školského plesu. FK spolu s OR odporúča žiadosti vyhovieť.
K bodu 7 – Správa o činnosti a hospodárení fitnes klubu za rok 2016
P. Igor Babic predložil správu o hospodárení fitnes klubu (viď materiály k OZ). Finančnej
komisii predložil aj návrh na zveľadenie fitnes klubu a jeho dovybavenie. Vzhľadom na
narastajúci počet záujemcov a iniciatívu p. Babica, FK spolu s OR odporúča schváliť finančné
prostriedky na dovybavenie fitnes klubu. P. Igor Babic pripraví do zasadnutia OZ predbežný
rozpočet.
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K bodu 8 – Žiadosť o odpustenie poplatku TKO
P. Iveta Mikulková podala písomnú žiadosť o oslobodenie poplatku za TKO na manžela (viď
materiál k OZ). FK spolu s OR navrhuje uvedenú žiadosť zamietnuť.
K bodu 9 – Schválenie jednorazového príspevku pre deti nar. v r. 2016
FK spolu s OR navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť jednorazový príspevok vo výške
100 €/dieťa.
K bodu 10 – Schválenie dotácie pre CVČ
FK spolu s OR navrhuje OZ schváliť dotáciu pre CVČ vo výške 33 € na žiaka.
K bodu 11– Rôzne
Na základe opätovnej výzvy o uzatvorenie KZ k pozemku KNE parc. č. 85 (viď materiál
k OZ) bol na zasadnutie FK a OR prizvaný aj p. Ján Horváth. Na uvedenom pozemku stojí aj
budova vo vlastníctve obce (pošta) vo výmere 85 m2. P. Horváth má záujem obci odpredať
pozemok len vcelku t.j. 295 m2 za cenu min. 10 €/m2, prípadne žiadať nájom aj 2 roky späť
a to vo výške 3 až 7 €/m2. P. starosta navrhol max. cenu 5 €/m2 pri kúpe uvedeného
pozemku, s čím p. Horváth nesúhlasí. FK spolu s OR odporúča poradiť sa s právnikom
o možnostiach riešenia tohto problému a potom na základe právnického posudku uvedenú
situáciu riešiť. Bližšie informácie poskytne p. V. Kováčik na zasadnutí OZ.
P. starosta informoval o tom, že na MŠ už bol podaný projektový zámer na posúdenie.
K bodu 12 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 6.2.2017
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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