Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 30.3.2017
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, 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

Neprítomný:

Marek Kubo, člen finančnej komisie - ospravedlnený

Hostia:

p. Ľubomír Vajzer, Roman Kubo – členovia ZRŠ
Ing. Monika Babicová, Helena Cibulková – riaditeľka, ekonómka ZŠ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 28.2.2017, stav RF k 31.12.2016
Návrhy investičných akcií na r. 2017 (KV)
Žiadosť RKC (zvon sv. Martina)
Usporiadanie vlastníctva k pozemku pod bývalým OcÚ (parc. č. 85 –
p. Horváth)
6. Zmena rozpočtu 2017:
a) RO č. 1 – dotácie, starosta
b) RO č. 2
7. Rôzne:
- Projekt prístavba a prestavba MŠ
- Štúdia kanalizácie
- Výrub v časti háj
- Náhrada výdavkov za EE a internet (p. Dobáková)
- Návrh výmeny pozemkov (p. Húšťavová)
- Určovacia žaloba (parc. č. 2198 – p. Víťazová)
- Dotácia ZRŠ
- ZŠ – odvodnenie priestorov kotolne
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.
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K bodu 2 – Plnenie rozpočtu k 28.2.217, stav RF k 31.12.2016
Ekonómka OcÚ informovala, že v rozpočte v oblasti príjmov máme oproti prognóze rezervu
vo výške 30 386 €.
Ďalej informovala o výške RF nasledovne:
Rezervný fond
RF k 31.12.2016

78 700

RF za rok 2016 (zatiaľ neschválený OZ)

74 370

ZOSTATOK RF k 31.3.2017

153 070

K bodu 3 – Návrhy investičných akcií na r. 2017 (KV)
P. starosta navrhuje zakúpiť zbíjačku a potiahnuť káble zemou na cintoríne – Dom smútku
(osvetlenie, rozhlas). Ďalej zdôraznil potrebu opravy miestnych komunikácií a rekonštrukciu
schodov na OcÚ (vstup ku kancelárskym priestorom). Tiež informoval o plánovanom
stretnutí urbáru Švošov a Komjatná spolu so starostami oboch obcí za účelom dohodnutia
participácie na oprave zničenej cesty cez dolinu Komjatná – Švošov.
P. Vajzer pripomenul potrebu asfaltového nástreku na ulici Nové Záhumnie a riešenie MK
Staré Záhumnie. Ďalej pripomenul potrebu odvodnenia Blanovskej cesty na Studničnej
a potrebu vymeniť a zrekonštruovať všetky odvodňovacie žľaby v obci. P. Kováčik
informoval o riešení žiadosti p. Mikulku – zápis zo stretnutia bol poslancom OZ zaslaný.
Ako investičný zámer p. Macík navrhol možnosť kúpy RD od súčasnej majiteľky p.
Laštíkovej (Šeďo). P. starosta má do zasadnutia OZ zistiť podrobnosti.
p. Kubas opäť pripomenul potrebu riešiť odvodnenie cesty (križovatka na Laštek).
K bodu 4 – Žiadosť RKC (zvon sv. Martina)
FK s OR prerokovala uvedenú žiadosť a
nevyhovieť.

odporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosti

K bodu 5 – Usporiadanie vlastníctva k pozemku pod bývalým OcÚ (par.č. 85 – p.
Horváth)
FK s OR odporúča p. Horvátha pozvať na najbližšie zasadnutie OZ s cieľom uzavretia
dohody.
K bodu 6 – Zmena rozpočtu 2017
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 1) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie
na vedomie RO č. 1
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RO č. 1 z 1.3.2017
111
01.1.1
111
01.1.1
111
01.1.1
111
01.3.3
111

ZŠ s MŠ

312
610
620
630
610

111

transfery v rámci VS
Mzdy,platy
Odvody
Tovary a služby
Mzdy,platy

312 transfery v rámci VS

schválený upravený RO č. 1
po úprave
9033,00
9033,00 1781,00 10814,00
82000,00 82000,00
300,00 82300,00
35700,00 35700,00
105,00 35805,00
50445,00 50445,00 1399,00 51844,00
830,00
830,00
-23,00
807,00
351000,0
0

351000,0
0

24725,0
0

375725,0
0

327337,00

327337,00

22369,00

349706,00

111

312012 Normatívy

111

312012 Lyžiarsky kurz

3000,00

3000,00

-450,00

2550,00

111

312012 Škola v prírode

2000

2000

-200,00

1800,00

111

312012 Vzdelávacie poukazy

3600

3600

-500,00

3100,00

111

312012 MŠ 5.ročné deti

3418

3418

1627,00

5045,00

1879,68

1879,68

131G

453000 zostatok z r. 2016

Jedná sa o transfery v rámci verejnej správy – obec a ZŠ (prenesené kompetencie). Uvedené
RO nemá vplyv na rozpočet (P=V).
b) FK prerokovala zmenu rozpočtu (RO č. 2) – a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ
schvaľuje RO č. 2
RO č. 2 z 7.4.2017
41 110 Daňové príjmy
01.1.1 41 630 Tovary a služby
08.1.0 41 630 tovary a služby
01.1.1 41 711 pozemky
Administratívne a iné

41 220 poplatky
05.1.0 41 630 Tovary a služby

schválený upravený RO č. 2
po úprave
420000,00 420000,00 2643,00 422643,00
50445,00 51844,00 871,00 52715,00 súdne,konces.popl.
200,00
0,00

200,00 1195,00
0,00 577,00

3990,00
26790,00

3990,00 2000,00
26790,00 2000,00

FIT-

1395,00 koberec,rádio,náradie
577,00 príp. + Horváth/pošta/
5990,00 NaturPack
28790,00 mat.likv.odpadu

Jedná sa o zvýšené výdavky na koncesionárske poplatky vzhľadom na zvýšený počet
zamestnancov (cez UPSVaR) – vznikol nedoplatok vo výške 391 € a o výdavky na súdne
poplatky (p. Víťazová) vo výške 480 €. Ďalej sú tu výdavky na zriadenie Fitnes klubu
a výdavky na nákup pozemkov (Blanovská cesta). Uvedené nemá vplyv na rozpočet. Výška V
= výške P (navýšenie výnosu daní z príjmov).
V RO je zahrnutý tiež príjem od firmy Natur Pack, ktorá financuje v našej obci separovaný
zber. Financie budú použité na materiál na likvidáciu odpadu. (P=V)
P. starosta informoval, že na základe žiadosti o finančné prostriedky na zriadenie fitnes klubu
by sme mali od ŽSK dostať 400 €.
K bodu 7 – Rôzne
a) Projekt prístavba a prestavba MŠ: P. Kováčik informoval, že na základe výberového
konania dňa 28.2.2017 vyhrala firma SAYRUS s.r.o., Bohdanová nad Trnavou. Ich
cena na uvedený projekt je vo výške 576 004,32 € s DPH.
FK s OR odporúča poslancom OZ podrobné preštudovanie návrhu zmluvy, ktorá je
k dispozícii na stránke úradu pre verejné obstarávanie (http://uvo.gov.sk/) a informácie podať
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na zasadnutí OZ. V prípade kladného rozhodnutia OZ je potrebné schváliť predloženie
ŽoNFP za účelom realizácie projektu. Žiadosť je potrebné podať do 18.4.2017.
b) Štúdia kanalizácie: Vzhľadom k tomu, že so štúdiou sme sa do zasadnutia FK a OR
neposunuli ďalej, FK a OR odporúča vypracovanie štúdie odložiť na neskoršie
obdobie. Aj vzhľadom k tomu, že t.č. má OZ rozpracované mnohé dôležité projekty,
ktoré treba dotiahnuť do konca. Odporúča sa spojiť s p. Valušiakom za účelom
vyplatenia finančných prostriedkov za vypracovanie výkresu umiestnenia kanalizácie.
c) Výrub časti háj: P. starosta informoval o prijatí žiadosti od Správy ciest na
uskutočnenie výrubu popri MK v Háji. Je potrebné uvedené prerokovať s urbárom
Komjatná.
Pri tomto bode tiež p. Daudová vyjadrila rozhorčenie nad svojvoľným a nezodpovedným
výrubom stromov v okolí kostola a cintorína. Ide o zdravé krásne stromy, ktoré nikoho
neohrozujú a nikomu neškodia. Je preto potrebné prijať opatrenia OZ, ktoré by zabránili
ďalšej takejto činnosti. (informácie podá na zasadnutí OZ)
d) Náhrada výdavkov za EE a internet (p. Dobáková): Vzhľadom k tomu, že p.
Dobáková sa do zasadnutia FK neozvala, bude písomne pozvaná na zasadnutie OZ.
e) Návrh výmeny pozemkov (p. Húšťavová): Na návrh obce Komjatná, čo sa týka
výmeny pozemkov, p. Húšťavová a ani jej právna zástupkyňa zatiaľ nereagovali.
f) Určovacia žaloba (parc.č. 2198 – p. Víťazová): Parcela je stále na obci, preto nie je
možné podať určovaciu žalobu. P. starosta bol na katastrálnom úrade a uvedené dal do
poriadku. Je preto potrebné aby OZ na najbližšom zasadnutí schválilo podanie
určovacej žaloby na určenie vlastníctva a tiež právne zastupovanie. (podrobnosti na
zasadnutí OZ)
g) Dotácia ZRŠ: Na zasadnutí FK a OR boli prítomní aj členovia ZRŠ p. Ľ. Vajzer a p.
R. Kubo, ktorí opäť predniesli žiadosť o dotáciu na športové ihrisko na Studničnej.
Vzhľadom k tomu, že vysporiadanie pozemkov by trvalo roky a ZRŠ má záujem
o jeho vybudovanie, FK odporúča OZ schváliť poskytnutie dotácie na zriadenie
demontovateľného športového ihriska na Studničnej zatiaľ vo výške 2 500 €, ktoré už
máme v rozpočte zahrnuté. Po začatí prác a zistení konkrétneho rozpočtu, ZRŠ podá
v prípade potreby ešte ďalšiu žiadosť o zvýšenie dotácie.
h) ZŠ – odvodnenie priestorov kotolne: Zasadnutia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ Ing.
M. Babicová, ktorá vyjadrila potrebu riešiť odvodnenie kotolne ZŠ. FK a OR sa s p.
riaditeľkou dohodli, že prieskum trhu uskutoční p. riaditeľka a na základe obhliadky
a odporúčaní odbornej firmy v spolupráci s p. V. Kováčikom zvolia ďalší postup.
Uvedená investícia by bola financovaná cez originálne kompetencie.
P. starosta tiež informoval o žiadosti Okresného súdu v Ružomberku na zvolenie jedného
zástupcu obce ako prísediaceho na súde (§ 139, § 147 zák. č. 385/2000). Na zasadnutí OZ je
preto potrebné uvedeného zástupcu zvoliť.
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Čo sa týka reklamácie MK ul. Školskej, p. starosta informoval, že žiadna odpoveď zatiaľ
neprišla. Je preto potrebné opäť firmu osloviť.
K bodu 8 – Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej
komisie a obecnej rady ukončila.
V Komjatnej, dňa 4.4.2017
Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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