Zápisnica z 15. stretnutia finančnej komisie obce Zálesie
Termín:

pondelok 24.8.2020 19:30

Miesto:

Kultúrny dom, Zálesie

Prítomní:
Martina Dobrovodská – predseda
FK
Mária Zemanová – člen
Barbora Takáčová – člen
Ján Masár – člen
Viliam Páleník – poslanec, člen
Michal Cibira – člen
Patrik Vaško – poslanec, člen

Hosť:
Gabriela Sághyová – účtovníčka
Marián Perger – starosta
Neprítomný:
Michal Šlachta – poslanec, člen

Plánované témy - Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

základná finančná kontrola na OÚ
zásady hospodárenia obce
plnenie rozpočtu k polroku
rozpočtové opatrenie 2
správa audítora
financovanie kúpy pozemku na školu
rôzne

Na úvod privítala pani Dobrovodská prítomných. Následne sa začalo s tretím bodom
programu zasadnutia, ktorý sa týkal pozvaného hosťa, pani účtovníčky:
3. Plnenie rozpočtu k polroku 2020
Materiál:

- plnenie rozpočtu príjmov a výdajov za 06/2020

príjmy:
-miestne dane za pozemky, stavby a psa - chýba cca 15000 €, starosta vysvetlil, že
občania ešte dane platia, navrhuje zanalyzovať výber na konci septembra, následne
bude informovať o nedoplatkoch
-výber poplatku za KO menej o 5000 € ako plán – starosta požiada referentku o
vysvetlenie, predpokladá, že to bude spôsobené zmenou frekvencie vývozov
-výber poplatku za MŠ – predsedníčka FK upozorňuje, že plánovaný výber poplatku
za MŠ je vysoký a z dôvodu zavretej škôlky bude vyber v reále cca o 8000 € menej –
bude potrebná upráva rozpočtu
-podľa informácie z Ministerstva financií bude obec mať výpadok na dani z príjmov
FO vo výške 38205 €, je potrebné navrhnúť riešenie ( úspora / návratný príspevok )
-pán poslanec Páleník sa pýta na výpadok príjmu z nájmu momenálne k polroku je
plnenie 38%. Celkom kontrétne sa pýta na výpadok príjmu z nájmu krčmy spôsobený
starostom za nečinnosť a nepredĺženie zmluvy nájomcovi v zmysle uznesenia
poslancov.
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Účtovníčka odpovedá, že je to za 3 mesiace 1500 €
výdaje:
na výdavkovej strane eviduje finančná komisia opäť prečerpané položky rozpočtu,
prešla si niektoré položky. Väčšina takto prekročených výdajov bolo vysvetlených, čo
ale neznamená, že je to v poriadku. Obecný úrad musí dodržiavať schválený rozpočet.
- pri projekte kamier starosta vysvetluje, že obec doplnila viac kamier aj na zberný
dvor, či ivansku cestu
Obec vie doplniť kamery aj na požiadavku občanov, vieme však monitorovať len
verejný priestor.
P. Masár si všimol zvýšené čerpanie energií voči minulému roku. Napr. v škôlke boli
nastavené malé zálohy voči skutočnej spotrebe. Bolo to spôsobené nízko nastavenou zálohou,
lebo sa nepočítalo s prístavbou škôlky. Zálohy by pre budúcnosť už mali byť v poriadku.
Dotaz p. Páleníka na položku „Všeobecné služby - ext.manaž.cyklotrasa“. Čerpaná bola 0
z plánovaných 3100 eur. Bude cyklotrasa ? Starosta konštatuje, že sa stále čaká na
rozhodnutie.
Zvýšené výdavky na stravovanie - obec zabezpečovala v čase zavretej MŠ zamestnancom
stravné lístky, čo je vyšší náklad ako keď zamestnanci mali obedy v MŠ.
Odporúčanie:
Finančná komisia prešla plnenie rozpočtu k 6/2020 a odporúča zobrať na vedomie.
4. rozpočtové opatrenie 2
Materiál:

- návrh rozpočtového opatrenia č.2
návrh predsedníčky komisie

Komisií bol predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 2. Na príjmovej strane zvyšuje
príjmy o vybraný poplatok za rozvoj, transfery a poplatky vybrané od občanov. Znižuje
príjem za prenájom KD.
Vo výdavkoch je potrebné tieto položky taktiež započítať a vyrovnať položky, ktoré sú
prečerpané, resp. nedostatočné. V obecnom návrhu toto riešené nebolo.
Pani poslankyňa Dobrovodská vypracovala nový návrh vyrovnania výdavkov. Komisií ho
predložila a položkovite vysvetlila. Členovia komisie odsúhlasili tento návrh a odovzdali
účtovníčke na zapracovanie. Bude potrebné ešte v budúcnosti doriešiť vykrytie stravovania,
likvidácie odpadu kde sú plánované výdavky nedostatočné.
Pripomienky a informácie od starostu :
- Obec má vážny problém s archívom. Starosta odhaduje náklady na 17000 €
- informoval komisiu o možnosti návratnej finančnej pôžičky od štátu a možnosti
použiť ju na financovanie archívu a iných výdavkov, ktoré kvôli výpadku dane nevieme
realizovať. Žiadať môžeme sumu vo veľkosti výpadku, tj 38000 €, bezúročná pôžička
zo štátu splácaná v 4 splátkach v rokoch 2024 – 2027 – podrobnosti pošle aj
poslancom pani účtovníčka, je potrebné schváliť k tomu uznesenie
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− žiada financovanie projektu pre rekonštrukciu krčmy na ou, vysvetluje, že ou nemôže
v čase korony fungovať a vybavovať stránky v aktuálnych priestoroch, hovorí, že
zavrie KD a presťahuje úrad do KD na zimné obdobie - je potrebné predložiť
poslancom a dať si to schváliť im, finančná komisia môže posúdiť len konkrétny
už schválený plán po finančnej stránke
- Malinovo a Most nás požiadala o dorobenie cyklocesty od 2 mostov k Malému Dunaju.
Je naprojektovaná. Potrebujeme územné rozhodnutie a stavebné povolenie – peniaze na
tieto výdavky v rozpočte vieme nájsť, komisia súhlasí
- Projekt na kanalizáciu je v realizácií, starosta nevie koľko bude stáť, prisľúbil poslať
informáciu
- svetlá na Kozre sú v realizácií, starosta avizuje, že vysúťažená cena je o 1500 € cca
väčšia ako plánovaná – je potrebné v rozpočte nájsť prostriedky
- pripravuje sa oprava Poľnej a Starosbystrickej, vzhľadom k rozpočtu treba zvážiť či
realizovať všetko tento rok, alebo rozdeliť na dva roky. – vzhľadom na stav rozpočtu
odporúčame zvážiť rozdelenie na dve etapy, v prípade, žeby obec získala dotáciu
na preplatenie miezd a požiadala aj o návratnú pôžičku, vieme prehodnotiť.
- Starosta informoval, že obec stále pracuje na projekte rozšírenia MŠ, na príprave
stavebného povolenia a projekte a plánuje toto podať v najbližšej výzve.
Odporúčanie:
Finančná komisia prešla podrobne návrh rozpočtového opatrenia, odporúča prepracovať v
zmysle návrhu pani Dobrovodskej a predložiť poslancom na schválenie.
Poslancom odporúča schváliť prepracované rozpočtové opatrenie.
5 . Správa audítora
Materiál:

- správa nezávislého auditora

Členovia FK si prešli správu auditora. Výsledok je pre obec pozitívny. Nie je tam
konštatované žiadne pochybenie obce.
Odporúčanie:
Finančná komisia prešla správu a odporúča zobrať na vedomie.
1. Základná finančná kontrola na OÚ
Materiál: Platná smernica z roku 2003 s dodatkami
Návrh novej smernice vypracovaný pani kontrolorkou

Smernica, ktorú má obec je stará, neaktuálna a má podpisový poriadok s neaktuálnymi
menami a
nie je v súlade so zákonom od roku 2015. Pani kontrolórka pomohla a vypracovala návrh
novej smernice. Smernicu predložila starostovi a informovala o tom aj predsedníčku
finančnej komisie. Je potrebné aby obec smernicu predložila poslancom na schválenie a
vypracovala aj nový podpisový poriadok
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V článku 8 chýba povinnosť starostu oznamovať svoju predpojatosť niekomu, aby
nenahlasoval starosta sám sebe a teda určenie aj následné postihovanie starostu (je tam
riešené len postihovanie ostatných zamestnancov). Treba v smernici doriešiť.
Smernica je zo zákona povinná a zabezpečuje, aby prostriedky obce boli vynaložené
hospodárne, v súlade s rozpočtom a zmluvami. Zodpovedné osoby sú povinné vyhotoviť a
podpisovať kontrolné listy.
Odporúčanie:
Finančná komisia odporúča zavedenie novej smernice. Je potrebné, aby ju starosta predložil
na schválenie poslancom v čo najkratšom možnom čase, aby sa na obci začali riadiť platným
zákonom o finančnej kontrole. Tu upozorňujeme aj na potrebu vyhotovenia nového
Podpisového poriadku.
2. Zásady hospodárenia obce
Materiál:

ukážky Zásad hodpodárenia

Zásady hospodárenia obce riešia v obci nakladanie s majetkom. Obecné zastupiteľstvo
nimi určuje ako sa nakladá s majetkom obce. Členovia komisie sa zhodli, že tento
dokument je potrebné vypracovať. V prvom rade sa však členovia zhodli na tom, že je
potrebné nastaviť základnú finančnú kontrolu a potom pracovať na Zásadách
hospodárenia.

5.

Financovanie kúpy pozemku na školu
Obec Zálesie nemá Základnú školu a roky nevie riešiť túto situáciu pre chýbajúci
pozemok. Poslanci iniciovali myšlienku kúpy pozemku a po niekoľkých rokovaniach
s vlastníkmi pozemkov vo vhodných lokalitách pristupujú k myšlienke vyhlásenia
súťaže na kúpu pozemku. Obec na takúto kúpu nemá dostatočné prostriedky a cieľom
diskusie bolo rozhodnúť koľko financií by obec mohla na takúto kúpu poskytnúť
vzhľadom k svojmu rozpočtu, úverovej angažovanosti a ostatným projektom.

Odporúčanie:
Finančná komisia sa zhodla, že ZŠ je potrebné riešiť a s myšlienkou súťaže sa stotožňuje.
Odporúča vzhľadom na možnosti obce maximálne možné financovanie do výšky 400 000 €.
6.

Rôzne

a) Dotácia na platy zamestnancov MŠ
Starosta informoval, že obec podala žiadosť o preplatenie v rámci výzvy Ministerstva
práce. Jedná sa o sumu skoro 36 000 €.
b) Príspevok na ŠKD
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Predsedníčka komisie upozornila starostu a účtovníčku, že ou ešte nepredložil na OZ
žiadosť o schválenie príspevku na ŠKD pri ZŠ Ivanka pri Dunaji pre školský rok
2020/2021. Starosta prisľúbil spracovať na OZ 9.9.2020.
Tento výdavok musí byť taktiež v rozpočte prehodnotený vzhľadom na ušetrenie počas
zavretej školy a vzhľadom k poštu detí, ktoré budú od septembra školský klub
navštevovať. Predsedníčka komisie tu vidí možnú úsporu, aj keď výdavok už bol
v rozpočtovom opatrení č. 1 znižovaný
c) Dotácie obce
Komisia sa zaoberala otázkou vyplatenia dotácií pre kluby a združenia, ktoré boli
krátené, alebo pozastavené. Tak ako bolo v uznesení poslancov, komisia diskutovala
o prehodnotení vyplatenia prostriedkov v celkovej schválenej výške.
Vzhľadom k tomu, že niektoré akcie boli úplne zrušené, hlavné v máji, tieto boli
zrušené definitívne. OZ Tik Tak sa písomne vzdalo svojej tohtoročnej dotácie a OZ
Naše Zálesíčko verejne deklarovalo, že sa dotácie vzdáva tiež.
Keďže obec nedostala do dňa konania finančnej komisie žiadosť o prehodnotenie
dotácií pre tieto dve združenia, komisia má za to, že nebudú tento rok čerpať.
Komisia prejednala návrh, kde kluby, ktoré už opäť vykonávajú činnosť by mali
dotácie doplatené a združenia, ktoré chceli organizovať akcie osloví príslušná komisia,
či akcie budú a či je záujem o čerpanie prostriedkov.

Odporúčanie:
Finančná komisia odporúča vyplatiť klubom na činnosť prostriedky v plnej výške ako
boli schválené na začiatku roka. Ďalej odporúča, aby jednotlivé príslušné komisie (
športová a kultúrna ) oslovili združenia, ktoré mali schválené prostriedky v rozpočte,
aby sa vyjadrili, či akcie plánujú organizovať a prostriedky čerpať.
Komisia upozorňuje poslancov, že pre dočerpanie dotácií je potrebné schváliť
uznesenie.

- Komisia zvlášť diskutovala o akcií OZ NZ Záleská divadelná púť, keďže sa obec
každoročne na akcií podielala finančne a niektoré náklady platila aj priamo, čím sa
chápala za spoluorganizátora. Združenie o peniaze nepožiadalo a vyjadrilo sa verejne,
že akciu organizuje samo bez spoluúčasti obce. Toto rozhodnutie sa nezmenilo do dňa
konania komisie a preto komisia má za to, že obec nebude tento rok vôbec na akciu
prispievať a ani priamo žiadne výdavky platiť.
- Pan Páleník upozorňuje, že týmto sa mení situácia a schválené uznesenie o započítaní
všetkých peňažných vkladov obce do dotácie nie je možné a teda obec je povinná
vyrúbiť združeniu poplatky v zmysle povinností ktoré obec má.
- . Finančná komisia sa pýta obce, ako bude riešený odber elektriny a odvoz smetí na
ZDP? Z dôvodu vyberania vstupného FK upozorňuje na vyberanie poplatku za
zabratie verejného priestoru, poplatok zo vstupného a ambulantného predaja.
Žiada obec o informácie ako bude konať.
Program zasadania bol prerokovaný.
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Predsedníčka poďakovala všetkým za dobrú prácu a ukončila zasadanie.
V Zálesí, dňa 24.8.2020
Zápis: Mária Zemanová
Final : Martina Dobrovodská
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