Zápisnica z 21. stretnutia finančnej komisie (FK) obce Zálesie
Termín:

pondelok 25.10.2021 o 19:00 hod.

Miesto:

Kultúrny dom

Prítomní:
Martina Dobrovodská – predseda
FK, poslanec
Marián Perger – starosta hosť
Tatiana Svetláková – ekonóm hosť
Michal Cibira – člen - online
Ján Masár – člen
Viliam Páleník – poslanec, člen
Michal Šlachta – poslanec, člen

Neprítomný:
Patrik Vaško – poslanec, člen
Mária Zemanová – člen
Barbora Takáčová - člen

Program:
1 – Rozpočtové opatrenie 3/2021
2 – Plnenie rozpočtu k 1. polroku
3 – Slovak Energy
4 – Schválenie krúžkov v škôlke
5 - Rôzne
Na úvod privítala pani Dobrovodská prítomných. Po oboznámení sa s programom začala s
prvým bodom:
1. Rozpočtové opatrenie 3
Pani Svetláková vysvetlila jednotlivé položky, ktoré úrad navrhuje upraviť. Sľubuje do
budúceho rozpočtu položky upratať a pripraviť opravenú štruktúru tak, aby nedochádzalo už
k zlému účtovaniu.
Pan Páleník pri položke cyklotrasa sa pýta na cyklotrasu do Ivanky
Starosta informoval, že na cyklotrasu do Ivanky sa zatiaľ nič neminulo, bude výberové konanie
na dodávateľa, na verejné obstarávanie, vyrieši predĺženie stavebného povolenia.
Cyklotrasa z Mostu pri Bratislave je v záujme BSK a pán starosta informoval, že ju
pravdepodobne bude financovať priamo BSK.
Pan Páleník navrhuje, aby sme, účtovali náklady obecného úradu nie do Kultúrneho domu, ale
do administratívy. Ekonómka súhlasí a pre budúci rozpočet to bude takto navrhované.
Pan Páleník k terénnym úpravám na cyklotrase do Mostu namieta, že terénne úpravy boli bez
povolenia, odvodnenie neriešené a bez zmlúv, darovacia zmluva neschválená a bez skrývky
ornice. Starosta namieta, že to boli len terénne úpravy, ktoré nepotrebujú povolenie a nestojí to
obec nič. Cyklotrasa sa ešte nebuduje.
Navýšené výdavky na poplatky banke. Dobrovodská sa pýta, či to nespôsobil platobný terminál
a aké s ním obec má náklady. Pani Svetláková prezistí a bude informovať. Navrhuje
optimalizáciu bankových služieb. Dobrovodská prosím, aby sa presun z ex OTP banky riešila
postupne a hlavne pre MŠ a rodičov k septembru, aby rodičia nemali zmätok.
Stravné lístky sú navýšené, pán Páleník navrhuje po zmene zákona riešiť so zamestnancami
stravné lístky a ušetriť tak obci prostriedky za agendu nakladania s lístkami.
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IT služby – žiadame spraviť audit IT služieb, prosíme starostu aby s výsledkami auditu prišiel
na komisiu, následne zastupiteľstvo. Starosta už audit spravil sám, čaká na komisiu.
Predsedníčka komisie požiadala starostu, aby umožnil audit aj druhej odbornej spoločnosti zo
Zálesia, ktorá je ochotná to urobiť pre obec bezodplatne.
Pani ekonómka upozorňuje, že na stole sú faktúry na obci, ktoré nie sú kryté v rozpočte, jedná
sa o IT služby a prenájom kopírky. Faktúry sú po splatnosti a očakáva obec penále.
Prenos prostriedkov z minulých rokov - je potrebné doriešiť položku prenos prostriedkov
z minulých rokov, jedná sa transféry prenesené z roku 2020 do roku 2021, ktoré na príjmovej
strane by mali byť 100% v plnení.
Pan Pálenik pripomína, že je potrebné sa venovať modernizácií osvetlenia po ktorom už roky
volajú poslanci.
Starosta obce navrhuje v rozpočtovom opatrení prijať dar 5000 € na realizáciu prác na projekte
Ovocná alej. Členovia komisie súhlasia za podmienky, že peniaze budú v čase schválenia už na
účte obce, aby nedošlo k čerpaniu bez plnenia na príjme.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča poslancom prijať rozpočtové opatrenie 3/2021.
Navrhuje do rozpočtového opatrenia započítať aj predpokladaný vyšší náklad na elektrickú
energiu. Pred schvaľovaním je potrebné informovať poslancov o prijatom návrhu daru na
projekt Ovocná alej. Zároveň komisia žiada starostu, aby v spolupráci s predsedom komisie
digitálnej pripravil audit IT služieb a predložil ho na komisiu a poslancom OZ.
.
2. Plnenie rozpočtu za 1. polrok.
Rozpočet sa už zmenil rozpočtovým opatrením. Niektoré položky sú už upravené.
Pan Páleník sa pýta na čerpanie položky kanalizácie. Starosta informuje, že časť projektu sa už
uhradila a na stavebnom povolení sa pracuje. Rieši sa aj majetkové vysporiadanie.
Odporúčanie: Finančná komisia poslancom odporúča zobrať na vedomie plnenie rozpočtu za
1. polrok 2021.
3. Slovak Energy
Obecný úrad pripravil návrh riešenia po odchode dodávateľa Slovak Energy. Navrhuje podpísať
zmluvu so ZSE na jeden rok s garantovanou cenou. SPP cenu na rok negarantuje, zmluvne by
obec zaviazali na 2 roky a cenu by obci menili mesačne podľa burzy.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča pristúpiť k ročnej zmluve so ZSE a po roku spraviť
riadne výberové konanie. Do rozpočtového opatrenia ešte odporúča započítať predbežné
náklady navýšené do konca roka na elektrickú energiu.
4. Krúžky v škôlke
Členovia finančnej komisie boli požiadaní, aby sa zaoberali možným nájomným v Materskej
škole za krúžkovú činnosť. Členovia komisie neevidujú, žeby obec mala schválený takýto
nájom pre Materskú školu a či obec by mohla takýto nájom vyrúbiť ak na to nemá v rámci VZN
schválené.
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V Materskej škole prebieha krúžková činnosť len pre deti, ktoré navštevujú MŠ v rámci
vyučovacieho procesu. Náklady na krúžkovú činnosť platia rodičia. Členovia komisie sa zhodli,
že podporujú krúžkovú činnosť pre naše deti a nevidia dôvod takýto nájom, ktorý by bol
prenesený na rodičov v poplatku za krúžok, zaviesť.
Odporúčanie: Finančná komisia súhlasí, aby krúžky v škôlke pre deti navštevujúce MŠ v rámci
vyučovacieho procesu boli naďalej bez nájomného.
5. Rôzne
-

Predsedníčka komisie požiadala starostu obce, aby obec sprístupnila občanom tlačivá
z VZN o dotáciách aj v editovateľnom formáte
Pán Páleník pripomína svoj návrh, aby sa v budúcom roku do rozpočtu dostala kúpa
traktoru
Nesplnené uznesenia – starosta opäť prislúbil doplniť všetky nesplnené požiadavky
Starosta informoval komisiu, že pre budúci rok očakáva vysoké ceny energií, služieb
a nárast cien odvozu odpadu a vyslovil obavu, či obec bude na všetko mať dostatok
prostriedkov
Pani Svetláková navrhuje komisií spoluprácu na tvorbe rozpočtu. Členovia súhlasia.
Pani Dobrovodská prosí o prípravu štruktúry, následne narátanie predpokladu bežných
výdavkov a vyhodnotenie, či obec bude mať prostriedky aj na rozvoj.

Nesplnené požiadavky na starostu a obecný úrad z finančnej komisie
-

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 25.10.2021
Zápis: Martina Dobrovodská, predsedkyňa FK
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