Zápisnica z 20. stretnutia finančnej komisie (FK) obce Zálesie
Termín:

pondelok 6.9.2021 o 18:30 hod.

Miesto:

Kultúrny dom

Prítomní:
Martina Dobrovodská – predseda
FK, poslanec
Marián Perger – starosta
Michal Cibira - člen
Ján Masár – člen
Viliam Páleník – poslanec, člen
Barbora Takáčová - člen

Neprítomný:
Michal Šlachta – poslanec, člen
Patrik Vaško – poslanec, člen
Mária Zemanová - člen

Program:
1 - nájomná zmluva s Farma Fresh
2 - žiadosť o príspevok Atletiko
3 - administratívno-finančná kontrola na dotáciu z úradu vlády na Korzo
4 - rozpočtové opatrenie 2/2021
5 - rôzne
Na úvod privítala pani Dobrovodská prítomných. Po oboznámení sa s programom začala s
prvým bodom:
1. Nájomná zmluva s Farma Fresh
Jedná sa o návrh nájomnej zmluvy na parcelu 1111 Záhumennú ulicu pre vybudovanie
cestného telesa firmou Farma Fresh.
Starosta prezentoval návrh obce na nájom do 31.12.2022 na 1 € mesačne. Následne od termínu
1.1.2023 navrhuje nájomné na 2500 €.
Členovia navrhujú prehodnotiť posun dátumov v zmluve na dobu určitú do 31.12.2023 o čas,
ktorý sa zmluvy pripravovali a schvaľovali, pretože prešlo niekoľko mesiacov.
Odporúčanie: Finančná komisia súhlasí s navrhovanou výškou nájomného rozdelenou na 2
obdobia vo výške 1 € mesačne na prvé obdobie a vo výške 2500 € mesačne na druhé obdobie
určené v zmluve a po dohode s developerom odporúča prehodnotiť termíny, pre dlhšiu dobu
prípravy a schvaľovanie zmlúv.
2. Žiadosť o príspevok Atletiko Zálesie
Komisií bola predložená žiadosť Atletika Zálesie o vyriešenie situácie s kosením ihriska.
V rámci vzájomnej zmluvy obec zabezpečuje kosenie na ihrisku. Keďže obecná kosačka je
poškodená a ničí trávnik na ihrisku, Atletiko navrhuje kúpu novej kosačky cca za 5000 €.
V žiadosti obci navrhuje dve riešenia. Buď obec kúpi novú kosačku, kde prispeje obci 2500 €
polovicu sumy Atletiko Zálesie, alebo naopak kúpi kosačku Atletiko Zálesie a dostane na to
príspevok od obce. V každej variante zaplatí obec 2500 € a Atletiko Zálesie 2500 €.
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Starosta obce navrhuje riešenie, kde si Atletiko kúpi vlastnú kosačku s príspevkom obce a o jej
úrdžbu sa bude starať Atletiko Zálesie.
Pan Páleník navrhuje, aby obec zvážila tento rok kúpiť kosačku novú, resp. generálne opraviť
starú pre potreby Atletika a pre budúci rok zaradila do rozpočtu profesionálny univerzálny
traktor s náradím.
Odporúčanie: Finančná komisia súhlasí s navrhovaným riešením príspevku Atletiku Zálesie na
kúpu novej kosačky. Pre budúci rok navrhuje zvážiť kúpu multifunkčného komunálneho
zariadenia do majetku obce.
3. Administratívno-finančná kontrola na dotáciu z úradu vlády na Korzo
Finančná komisia dostala na preštudovanie zápis z Administratívno-finančnej kontroly. Úrad
vlády vyrúbil obci korekciu na dotáciu vo výške 10% t.j. 2500 € pre pochybenie vo Verejnom
obstarávaní.
Starosta obce vysvetlil komisií, že stále prebieha rokovanie s úradom vlády na zvrátenie
rozhodnutia. Verejná obstarávateľka, ktorá pre obec robila Verejné obstarávanie nesúhlasí
s výsledkom kontroly.
Pán Cibira navrhuje, že keď bude rokovanie na úrade vlády ukončené s touto korekciou, tak by
s verejnou obstarávateľkou navrhoval rokovanie o riešení vzniknutej situácie.
Pán Pálenik navrhuje, aby obec vytvorila škodovú komisiu.
Pán Masár navrhuje, aby s pani Verejnou obstarávateľkou do doriešenia situácie obec
neuzatvárala spoluprácu.
Odporúčanie: Finančná komisia berie na vedomie informáciu o stále prebiehajúcich
rokovaniach vo veci korekcie na dotáciu s úradom vlády. Po ukončení rokovaní sa komisia vráti
k tejto téme. Ak korekcia zostane v platnosti, bude odporúčať vytvorenie komisie ad hoc, pre
posúdenie príčin a zavinenia tejto korekcie k dotácií.
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2021
Členovia finančnej komisie si prešli navrhované rozpočtové opatrenie. V poslednej predloženej
verzií je úprava rozpočtu 7000 € v odpadovom hospodárstve. Podľa zistení kontrolórky obce
však došlo k chybnému zaúčtovaniu. Je potrebné toto účtovne opraviť a vynechať túto položku
v návrhu zmeny rozpočtu.
Komisia na minulom stretnutí prešla pôvodný návrh a pri zmene v mzdách požadovala dodať
prehľad o čerpaní odmien za ostatné roky. Tento prehľad nebol stále komisií predložený.
K zníženiu položiek v rozpočte k dopravnému značeniu bolo dohodnuté s predsedom Komisie
verejného poriadku, že tento rok bude realizovaná časť centrum, ktorá je odhadovaná na cca
5000 €, čo v rozpočte zostalo, taktiež bolo dohodnuté, že obec zrealizuje elektrickú prípojku na
trhovisku.
MAS Malodunajsko – Pán Páleník sa dotazuje na MAS a členstvo obce v nej. Starosta
informuje, že bude na stretnutí starostov, členov masky navrhovať zrušenie masky
a vysporiadanie pre obce. Na minulej komisií bolo dohodnuté, že obec pripraví prehľad
nákladov na MAS. Tento prehľad nebol stále komisií predložený.
Starosta informoval, že na IT služby bude potrebovať navýšiť rozpočet. Keďže to nebolo
v pripravenom materiály, predsedníčka navrhla predložiť návrh na najbližšie OZ.
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Odporúčanie: Finančná komisia odporúča poslancom prijať rozpočtové opatrenie ako
pozmeňujúci návrh po vynechaní vyrovnania položky v programe odpadové hospodárstvo 7000
€.
Finančná komisia žiada predložiť celkové vyúčtovanie nákladov na členstvo v MAS
Malodunajsko a na pôžičky tejto organizácií.
5. Rôzne
a) Informácia o kontrole
Pán Páleník informoval členov komisie o kontrole plnenia nakladania s rozpočtom za 2.
polovicu r.2020. Informuje o porušení zákona konštatovaného kontrolou a právnej analýze.
Konštatuje, že starosta nevyvodil žiadne opatrenia voči zamestnancovi čo pochybil. Starosta
konštatuje že pani účtovníčka dala výpoveď. Členovia komisie diskutovali o potrebe riešiť
novú účtovníčku obce.
b) Nesplnené požiadavky na starostu a obecný úrad z finančnej komisie
-

predloženie prehľadu čerpania odmien za posledné roky požadované už na
predošlej komisií č.18 a č. 19
Starosta mal zaslať nákres projektu ovocná alej – nesplnené už na komisií č. 19
Starosta mal poslať projekt lávky pod mostom do Malinova – nesplnené už na
komisií č.19
Nepredložený prehľad nákladov obce na členstvo v MAS Malodunajsko – úloha
z komisie č. 19

Program zasadania bol prerokovaný.
Predsedníčka poďakovala všetkým za dobrú prácu a ukončila zasadanie.
V Zálesí, dňa 6.9.2021
Zápis: Martina Dobrovodská, predsedkyňa FK
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