Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 17.10.2017
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:

Ing. Monika Babicová – riaditeľka ZŠ
Helena Cibulková – ekonómka ZŠ
p. Ján Vajzer st.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ:
a) Záverečný účet
b) RO č. 4/2017 – Fitnes klub, oprava výtlkov, hydrogeolog. prieskum
c) RO č. 5, 6/2017 – zapojenie dotácií do rozpočtu
d) RO č. 7/2017 – originálne kompet. ZŠ, výtlky MK, použitie prostriedkov RF
– MK Záhumnie
3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2017, stav RF
4. Zmena rozpočtu 2017 – presuny v rámci schváleného rozpočtu v kompetencii
starostu + dotácie
5. Rozpočtové požiadavky na rok 2018
6. Rôzne: (projekt MŠ, cesty, šk. areál, žiadosť o predaj pozemku Ľ. Kubernátová,
žiadosť RKC, majetkové usporiadanie cesty do Švošova)
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.
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K bodu 2 – Kontrola schválenia odporúčaní finančnej komisie OZ
Finančná komisia skontrolovala schválenie odporúčaní FK obecným zastupiteľstvom:
a) Záverečný účet – OZ schválilo bez výhrad dňa 16.6.2017 (Uznesenie č. 78.2.) +
schválené OZ použitie prebytku vo výške 72 490,60 € na tvorbu RF (Uznesenie č.
78.3.)
b) RO č. 4a/2017 – Fitnes klub – OZ vzalo na vedomie dňa 16.6.2017 (Uznesenie č.
79.3.)
RO č. 4b/2017 – oprava MK (6 000 €) + hydrogeolog. prieskum (7 200 €) - schválené
OZ dňa 16.6.2017 (Uznesenie č. 78.7.)
c) RO č. 5, 6/2017 – zapojenie dotácií do rozpočtu – OZ vzalo na vedomie dňa 18.8.2017
(Uznesenie č. 81.1. + 81.2.)
d) RO č. 7/2017 – originálne kompet. ZŠ, výtlky MK (7 000 €), použitie prostriedkov RF
– MK Záhumnie (10 000 €) – OZ schválilo dňa 18.8.2017 (Uznesenie č. 80.2.)
Na opravu MK bolo vyčerpaných 13 080,80 €, pričom práce sú už ukončené.
Fin. prostriedky na hydrogeolog. prieskum budú vyššie ako sa predpokladalo aj z dôvodu
potreby vypracovania projektu na rezervoár (cca o 1 000 €) – to sa však už bude týkať
rozpočtu na rok 2018.
Na MK Záhumnie sme v rozpočte na rok 2017 mali vyčlenených 25 000 € + RO č. 7
schválených 10 000 € - zatiaľ bolo vyčerpaných 17 161,94 €, pričom práce nie sú ani
v polovici!
K bodu 3 – Plnenie rozpočtu, stav RF
Ekonómka OcU informovala o tom, že rozpočet ja zatiaľ mierne prebytkový a výška RF je
nasledovná:
Rezervný fond
schválené

čerpané

78 700,56

78 700,56

RO č. 3 – (pozemok + RD)

- 35 000

-31 000

RF za rok 2016

72 490,60

RF k 31.12.2016

RO č. 7 (MK Záhumnie)

- 10 000

ZOSTATOK RF k 17.10.2017

106 191,16

72 490,60
0
120 191,16

K bodu 4 – Zmena rozpočtu 2017
a) FK prerokovala úpravu rozpočtu (RO č. 8) a odporúča OZ prijať uznesenie: OZ berie
na vedomie RO č. 8
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RO č. 8 OZ berie na vedomie
312 Transfery v rámci VS
1.3.0 610 Mzdy, platy
6.2.0

713 Prevádzkové stroje ...

5.1.0

713 Prevádzkové stroje ...

8.3.0

717 Rekonštrukcia MR

po
schválený upravený
RO č. 8
úprave
9033,00
35781,00
55,00 35836,00 BT Matrika
830,00
807,00
55,00
862,00
1300,00

-820,00

0,00

2500,00

80,00

5000,00

5000,00

740,00

480,00
2580,00 kontajner
rek. MR

5740,00 Mlynárik

Jedná sa len o presuny v rámci rozpočtu. (P=V)
K bodu 5 – Rozpočtové požiadavky na rok 2018
FK s OR žiada všetkých poslancov, aby si do najbližšieho zasadnutia, ktoré sa bude konať
dňa 27.10.2017 pripravili všetky požiadavky, ktoré bude potrebné zahrnúť do rozpočtu obce
na rok 2018.
K bodu 6 – Rôzne
Žiadosť ZŠ: (žiadosti + VZN sú prílohou pozvánky na OZ)
Riaditeľka ZŠ informovala o schválení fin. príspevku z ÚPSVaR na čiastočné pokrytie
mzdových nákladov na asistenta učiteľa v MŠ a vychovávateľa v ŠKD.
Riaditeľka požiadala o schválenie VZN č. 2/2017, ktoré sa týka príspevku na čiastočnú
úhradu pobytu dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a režijné náklady v školskej jedálni – konkrétne
by sa zvýšili príspevky zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v MŠ, mesačné výdavky na
dieťa v ŠKD a výška príspevku na režijné náklady ŠJ pre zamestnancov školy a cudzích
stravníkov. FK odporúča OZ schváliť uvedené VZN.
Riaditeľka ZŠ tiež predložila žiadosť o odpustenie poplatkov spojených s prenájmom sály KD
pri príležitosti 3. Školského plesu. FK odporúča žiadosti vyhovieť
Ďalej požiadala o jednorazovú dotáciu na odmeny pre nepedagogických zamestnancov vo
výške celkom 540 € a informovala o povinnosti vyplatiť 2% navýšenie platov
nepedagogických zamestnancov od 1.9.2017 do 31.12.2017 formou odmeny v decembri 2017
na základe prijatého memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe
a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navýšenie by sa týkalo 4
zamestnancov ZŠ, pričom celková výška by bola cca 256 €. FK odporúča navýšiť originálne
kompetencie na pokrytie 2% navýšenia platov nepedagogických zamestnancov.
Riaditeľka ZŠ tiež informovala o schválení RÚVZ poskytnúť najviac päť obedov pre
odkázané osoby v obci, pričom tieto osoby určí zriaďovateľ na základe stupňa ich
odkázanosti. Uvedené bude upravené len vo vnútornom predpise ZŠ. Poukázala tiež na
občasné skladisko, ktoré sa tvorí v školskom areáli (otočka), ktoré jednak nie je pekné, ale
tiež je aj nebezpečné.
Žiadosť o predaj pozemku – Ľ. Kubernátová (príloha pozvánky OZ)
FK s OR neodporúča predaj uvedeného pozemku.
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Žiadosť RKC (príloha pozvánky OZ)
FK s OR odporúča vyhovieť žiadosti v časti dokončenia cesty – spojenie cesty a to formou
položenia asfaltu (cca 50m x 3,5m) – bližšie informácie podá na OZ p. Vajzer. Ďalej
odporúča opraviť zábradlie formou jäklov, príp. rúr (čo bude lacnejšie) – bližšie informácie
podá starosta na OZ. Čo sa týka spevnenia svahu – jedná sa o pozemky, ktorých obec nie je
vlastníkom. Odporúča RKC osloviť vlastníkov pozemkov.
Výrub časti Háj
FK a OR odporúča prizvať p. Súnoka na zasadnutie OZ, ktorý podá vysvetlenie prečo
k dohodnutému výrubu ešte nedošlo a rovnako vzatie zodpovednosti za spoluúčasť na
nákladoch spojených s úpravou cesty do Švošova.
Sťažnosť p. Jána Vajzera st.
-

Cesta pri M. Kubovi – neodborne opravené, je preborená celá cesta
Blanovská cesta – odvedenie dažďovej vody
Položenie žľabov pri B. Hromadovej - nedorobené
Oprava cesty Komjatná – Švošov – ťažba dreva a náklady znáša obec
Čierne stavby v obci – chata Studničná
Dopravné značenia – chýbajúce, zanedbané..., žiada umiestniť značku na Blanovskú
cestu (pešia zóna)
Parkovanie áut na ceste – aké opatrenia
Používanie služobného vozidla starostom – (uznesenie č. 28.17. zo dňa 13.4.2015)
Chýbajúci hydrant pri P. Kubovi – potiahnutá voda už pred 3. rokmi
Hydrant v strede cesty pri M. Brnoliakovi – riziko preborenia – súkromný vodovod
Plat starostu a jeho práca – (uznesenie č. 50.22 zo dňa 12.12.2015)

P. Vajzer bude prítomný aj na zasadnutí OZ. K jednotlivým bodom sa podrobne vyjadrí. P.
starosta rovnako.
Čo sa týka Blanovskej cesty, p. Kováčik vykoná potrebné úkony do zasadnutia OZ
a informácie podá na zasadnutí. (vytýčenie hraníc geodetom, konzultácia so stavebným
úradom...?)
P. Vajzer Štefan informoval o odvodnení pozemkov – Buša a R. Kubu, na Studničnej. Je
potrebné odvodniť ešte časť pred Brnoliakom. FK ale odporúča – čo najskôr pripraviť nejaké
zmluvy na zbavenie sa doživotného nároku fin. náhrady za nájom odvodňovacej rúry, ktorá
ide cez ich pozemky a rovnako možnosť na pripojenie ďalších možných susedov v budúcnosti
(využiť právne poradenstvo).
FK a OR sa tiež zaoberali neodborným opravením cesty pri M. Kubovi. Rovnako sa
stotožňujú s názorom p. Jána Vajzera, že cesta je celá preborená a je len otázkou času, kedy
dôjde k úplnému preboreniu. To isté platí aj pri upadajúcej ceste pri Gejdošovi (pod Hájom).
FK s OR odporúčajú starostovi uvedenú vec riešiť s kompetentnými.
FK s OR sa tiež informovali prečo ešte nie je opravený zničený múrik v areáli ZŠ, ktorý
zničil nárazom osobného automobilu p. M. Karaska. Je potrebné rázne ho vyzvať aby múrik
dal do pôvodného stavu.
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P. starosta informoval o prácach niže pošty a že po ich ukončení budú čistiť aj potok.
MK Záhumnie
P. Daudová vyjadrila znepokojenie nad stagnujúcimi prácami na MK Záhumnie. P. starosta
informoval, že do konca týždňa (do 20.10.2017) budú položené žľaby po R. Vajzera. FK s OR
však apelujú na riešenie situácie a dokončenie diela v čo najkratšom čase.
Projekt MŠ
Vzhľadom k tomu, že do zasadnutia FK a OR nebol projekt schválený a podľa informácií p.
starostu bolo zrušené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, čo zas všetko oddiali, FK
s OR navrhujú stiahnuť žiadosť o finančný príspevok z eurofondov a začať pracovať na
príprave projektu výstavby MŠ z vlastných zdrojov. Keďže by sa už nejednalo o prístavbu,
FK s OR navrhujú vypracovať úplne nový projekt a to v šk. areáli (tam kde je oranžová
škôlka). Všetky potrebné informácie ohľadom právnych následkov vyplývajúcich zo
zmluvných vzťahov a ďalšie postupy podá na zasadnutí OZ p. Macík.
Určovacia žaloba (parc. č. 2198 – p. Víťazová)
Podľa posledných informácií právnika JUDr. Slamku, zatiaľ prebieha mimosúdne rokovanie
s cieľom dohody. Informácie o výsledku rokovania podá na zasadnutí OZ p. Daudová.
K bodu 7 – Záver
Na záver p. Daudová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie finančnej komisie
a obecnej rady ukončila.

V Komjatnej, dňa 22.10.2017

Zapísala: Mgr. Anna Daudová – predseda komisie
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