Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 7.6.2017
Prítomní:

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

Hostia:

Ing. Monika Babicová – riaditeľka ZŠ

Program:
1. Otvorenie
2. ZŠ s MŠ – financovanie asistenta učiteľa, ŠKD od 9/2017, odvodnenie budovy ZŠ
3. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) RO č. 1/2017 – dotácie, starosta
b) RO č. 2/2017 – originálne kompetencie ZŠ s MŠ, materiál, poplatky
c) RO č. 3/2017 – použitie RF
4. Plnenie rozpočtu k 31.5.2017, stav RF
5. Úprava rozpočtu 2017:
a) RO č. 4 – príjem z predaja pozemkov, dotácia ŽSK (Fitnes klub)
6. Záverečný účet – pripomienky k návrhu, Výročná správa, schválenie audítora
7. Fitnes klub – priebežná správa o hosp., ďalšie použitie prostriedkov
8. Rôzne: (projekt MŠ, cesty, šk. areál, informácie o vykonaných prácach –
naplánovaných na poslednom OZ...)
9. 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 – ZŠ s MŠ – financovanie AU, ŠKD od 9/2017, odvodnenie budovy ZŠ
Riaditeľka ZŠ - Ing. Monika Babicová vysvetlila FK a OR dôvody podania žiadosti
o navýšenie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa do MŠ a na miesto vychovávateľa
v ŠKD pre obdobie 9-12/2017 (príloha č. 1).
FK odporúča OZ schváliť navýšenie požadovaných finančných prostriedkov. Konkrétnu
výšku finančných prostriedkov budeme vedieť v 9/2017, kedy už bude známe, či na
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vytvorenie týchto pracovných miest bude poskytnutá dotácia z ÚPSVaR a tiež bude známe do
ktorej platovej triedy bude potrebné zaradiť už konkrétnych pedagogických zamestnancov.
Ďalej riaditeľka ZŠ informovala o odvodnení priestorov kotolne ZŠ. Uvedené vykonala firma
Š. Magu a celková výška uhradených nákladov bola 3 961 €. Finančné prostriedky budú
zaslané na účet ZŠ (na zákl. RO č. 2).
K bodu 3 – Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ
Finančná komisia skontrolovala schválenie odporúčaní FK obecným zastupiteľstvom:
a) RO č. 1/2017 – dotácie, starosta – OZ vzalo na vedomie dňa 7.4.2017 (Uznesenie č.
76.3)
b) RO č. 2/2017 – originálne kompetencie ZŠ s MŠ, nákup materiálu, poplatky –
schválené OZ dňa 7.4.2017 tak ako odporúčala FK + nákup veľkej zbíjačky vo výške
1 300 € (Uznesenie č. 75.4)
c) RO č. 3/2017 – použitie RF – schválené OZ dňa 7.4.2017 na nákup pozemku a RD vo
výške 35 000 € (Uznesenie č. 75.5). Finančné prostriedky na cesty – Záhumnie
a Blanovská zatiaľ nebolo potrebné schvaľovať z toho dôvodu, že uvedené
predpokladané náklady máme zahrnuté už v rozpočte na rok 2017.
K bodu 4 – Plnenie rozpočtu, stav RF
Ekonómka OcU informovala o výške RF nasledovne:
Rezervný fond
RF k 31.12.2016

78 700

RO č. 3 – (pozemok + RD)

35 000

Zostatok k 7.6.2017

43 700

RF za rok 2016 (zatiaľ neschválený OZ)

72 490,60

ZOSTATOK RF (po schválení 16.6.2017)

116 190,60

K bodu 5 – Zmena rozpočtu 2017
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 4a) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ
berie na vedomie RO č. 4a
RO č. 4 A OZ berie na vedomie
08.1.0

41

312 Transfery v rámci VS

41

630 Tovary a služby

schválený upravený RO č. 4
9033,00 10814,00
200,00

1195,00

po úprave

700,00

11514,00 ŽSK-dotácia fitko

700,00

1895,00 Fitnes - náradie

Jedná sa o prijatú dotáciu zo ŽSK na vybavenie Fitnes klubu, ktorá je zároveň zahrnutá do
výdavkov. (P=V)
b) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 4b) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ
schvaľuje RO č. 4b
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RO č. 4 B OZ schvaľuje
04.5.1
41
630 Štandardná údržba MK
41
233 Z predaja pozemkov
01.1.1
41
711 Nákup pozemkov

12466,00 12466,00
0,00
0,00
0,00
577,00

5000,00
425,00
425,00

17466,00 oprava ciest
425,00 Bl anovs ká ces ta
1002,00

Jedná sa o príjem fin. prostriedkov za predaj pozemkov – Blanovská cesta, ktoré sú zároveň
zahrnuté do výdavkov a na navýšenie rozpočtu v oblasti výdavkov na opravu MK v obci
(výtlky).
K bodu 6 – Záverečný účet
FK nemá žiadne výhrady k záverečnému účtu obce Komjatná za rok 2016. Výsledok
hospodárenia rozpočtu obce za rok 2016 bol zistený ako prebytok rozpočtu vo výške
72 490,60 €, ktorý FK odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu. (príloha č. 2, 3,4)
Finančná komisia odporúča OZ prijať uznesenie:
-

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2016
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 vo
výške 72 490,60 € na tvorbu rezervného fondu

Zároveň je potrebné schváliť audítora štatutárneho orgánu obce Komjatná. Finančná komisia
odporúča OZ prijať uznesenie:
-

OZ schvaľuje audítora: Ing. Ladislav Adamec, AT - AUDIT, s.r.o., Dolný Kubín.

K bodu 7 – Fitnes klub
Na zasadnutí FK a OR nebol prítomný p. Igor Babic, no na základe poskytnutých informácií
vieme, že fitnes klub je plne vyťažený. Z toho dôvodu je vhodné investovať na jeho
dovybavenie, prípadne výmenu zastaralých strojov. (RO č. 4a)
K bodu 8 – Rôzne
a) Projekt prístavba a prestavba MŠ: P. starosta informoval, že projekt ja t.č. na posúdení
v Žiline – do 18.6.2017 majú rozhodnúť, následne bude zaslaný do Bratislavy na
schválenie.
b) Výrub časti háj: FK a OR odporúča prizvať p. Súnoka na zasadnutie OZ, ktorý podá
potrebné informácie k uvedenej veci.
c) Oprava cesty: Komjatná - Švošov: P. starosta informoval, že zatiaľ sa stretnutie urbáru
a starostov oboch obcí za účelom kompenzácií nákladov na opravu cesty nekonal. FK
s OR apeluje na stretnutie v čo najkratšom čase a riešenie danej situácie.
d) Návrh výmeny pozemkov (p. Húšťavová): Na návrh obce Komjatná, čo sa týka
výmeny pozemkov už reagovala právna zástupkyňa p. Húšťavovej a požaduje
poskytnutie doplňujúcich informácií.
e) Určovacia žaloba (parc.č. 2198 – p. Víťazová): Na uvedenom už pracuje advokátska
kancelária JUDr. Antona Slamku, ktorý vyzve p. Víťazovú najskôr na mimosúdne
vyriešenie veci.
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f) Usporiadanie vlastníctva – p. Horváth: List z obce bol zaslaný, na ktorý zatiaľ p.
Horváth nereagoval.
g) Reklamácia ul. Školskej: P. Vajzer informoval, že p. Kubačka si cestu bol pozrieť
a reklamáciu vybaví do 30.6.2017
h) Cesta Záhumnie – občania zaslali na OcU petíciu s cieľom riešiť havarijný stav cesty.
Členovia FK a OR považujú daný stav za akútny a apelujú na promptné riešenie
situácie. V rozpočte máme zahrnuté predpokladané náklady v kap. výdavkoch. Je
preto potrebné vypracovať projekt na rekonštrukciu cesty. Zároveň p. starosta získa
cenové ponuky na danú rekonštrukciu, o ktorých bude informovať už na zasadnutí
OZ, pričom sa bude zároveň zvažovať najvhodnejšia alternatíva (drť, asfalt, betón).
Cenové ponuky by mali byť vypracované na všetky uvedené alternatívy.
i) Čistenie potoka – P. Macík apeluje tiež na čistenie potoka od nánosu po povodni
v minulom roku. P. starosta informoval, že žiadosť na Povodie Váhu bola zaslaná, no
sme zaradení v pláne údržby a treba čakať. Z dôvodu ohrozenia v prípade ďalších
prívalových dažďov a prípadného zatopenia okolitých domov, FK s OR navrhuje
zaslať sťažnosť (prípadne spolu s petíciou občanov) a uvedené riešiť v čo najkratšom
čase. P. starosta podá informácie k tomuto bodu tiež na zasadnutí OZ.
j) Novelizácia vodného zákona – p. starosta informoval o potrebe začať podnikať kroky
k legalizácii verejného vodovodu, ktorý nám ukladá zákon o vodách č. 364/2004 Z.z.
Vodovod by sme v zmysle tohto zákona mali mať zlegalizovaný do 31.12.2018.
Vzhľadom na málo informácií a neznalosť v danej problematike, FK a OR navrhla
uvedené odložiť na neskôr, aby si poslanci mohli naštudovať zákon a zorientovať sa
v danej problematike.
K bodu 9 – Záver
Na záver p. Daudová požiadala p. starostu o dodržiavanie termínov a vykonávanie prác, na
ktorých sa OZ dohodne na svojom zasadnutí.
Zároveň poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie a obecnej rady
ukončila.

V Komjatnej, dňa 14.6.2017

Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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