Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie OZ a obecnej rady
obce Komjatná konaného dňa 5.4.2018
Prítomní:

Mgr. Anna Daudová, predseda finančnej komisie
Elena Tholtová, člen finančnej komisie
Štefan Vajzer, člen obecnej rady
Vladimír Kováčik, člen obecnej rady
Mgr. Otto Brtko, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, hlavná kontrolórka obce

Nepritomní:

Marek Kubo, člen finančnej komisie - ospravedlnený
Ing. Peter Kubas, člen finančnej komisie – ospravedlnený
Ing. Juraj Macík, člen obecnej rady - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola schválenia odporúčaní FK OZ:
b) RO č. 1/2018 – čerpanie prostriedkov RF
a) RO č. 2/2018 – nákup umývačky, príslušenstvo a dvere do KD
3. Plnenie rozpočtu k 31.3.2018, stav RF k 31.12.2017
4. Úprava rozpočtu 2018 – rekonštrukcia obecnej knižnice (podlaha,
nábytok)
5. Žiadosť PZ Komjatná o odkúpenie RD s.č. 355, parc. č. 602
6. Rôzne
- projekt MŠ, zdroje financovania
- usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod MK (Zák.
66/2009)
- školský areál
- návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce
7. Záver
K bodu 1 - Otvorenie
Vzhľadom k tomu, že finančná komisia nemala potrebný počet členov, uznášania schopná
bola len obecná rada. Zasadnutie sa konalo, no zápisnica má len informatívny charakter, bez
odporúčaní.
K bodu 2 – Kontrola schválenia odporúčaní
a) RO č. 1/2018 – schválené OZ dňa 2.3.2018 (Uzn. č. 88.2)
Čerpané bolo zatiaľ len 500 € - nákup parc. č. 2198 v šk. areáli.
b) RO č. 2/2018 – schválené OZ dňa 2.3.2018 (Uzn. č. 88.3)
Čerpané bolo zatiaľ 830 € za dvere do KD (bočný vchod)
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K bodu 3 – Plnenie rozpočtu k 31.3.2018, stav RF k 31.12.2017
P. Tholtová informovala o výške RF:
- zostatok k 31.12.2017 = 113 191 €
- prebytok za rok 2017 = 101 400 €
SPOLU
= 214 591 €
Z toho už schválené použitie RF (RO č. 1) = - 32 000 €
K bodu 4 – Úprava rozpočtu 2018 – rekonštrukcia obecnej knižnice
P. starosta informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii obecnej knižnice a zároveň žiada
o navýšenie rozpočtu na interiérové vybavenie obecnej knižnice o 2 500 €. V rozpočte je
možné ponížiť rozpočet na dotáciu TJ Sokol Komjatná o 2 500 € a tieto použiť na nákup
interiérového vybavenia obecnej knižnice.
K bodu 5 – Žiadosť PZ Komjatná
PZ Komjatná žiada o odkúpenie RD s.č. 355, parc. č. 602. Svoju žiadosť prídu osobne
odprezentovať na zasadnutie OZ.
K bodu 6 – Rôzne
a) Projekt MŠ, zdroje financovania – P. Kováčik informoval, že projekt na MŠ s jedálňou je
už hotový. Reálny rozpočet je vypracovaný na sumu 694 976,58 €. Z uvedeného rozpočtu
môžeme vyňať vzduchotechniku (odsávač do kuchyne), ktorý zatiaľ nebude treba, prípojku
NN a dažďovú kanalizáciu, čo by sme si urobili svojpomocne. Po vyňatí týchto položiek by
bol reálny rozpočet vo výške 680 000 €. Tento by sa uviedol vo výberovom konaní.
P. Tholtová informovala o možnej výške úveru. Obec môže čerpať úver max. do výšky 60 %
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Hranicu 60 % nemôžeme v žiadnom prípade
prekročiť.
b) Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod MK – p. starosta informoval
o vypracovanom zozname jednotlivých pozemkov, ktorý je potrebné už len zapracovať do
žiadosti. P. starosta a p. Š. Vajzer žiadosť odovzdajú osobne na pozemkový úrad.
c) Školský areál – p. Daudová informovala o tom, že pozemok parc. č. 2198 je už vo
vlastníctve obce – zapísaný na LV č. 970.
P. starosta informoval o tom, že žaloba na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva k pozemku parc. č. 2199 o výmere 517 m2, zapísaný na LV č. 1817 k.ú.
Komjatná bola už JUDr. Slamkom podaná. K parc. č. 2202 je už vypracovaná KPZ – treba sa
dohodnúť s vlastníkmi.
d) Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce – na základe
pretrvávajúcich problémov s voľným pohybom psov v našej obci je potrebné uvedené VZN
prijať a rázne pristúpiť k evidencii psov a k ukladaniu pokút.
K bodu 7 – Záver
Zasadnutie bolo ukončené o 20,30 hod.
V Komjatnej, dňa 10.4.2018

Zapísala: Mgr. Anna Daudová
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