Zápisnica zo 17. stretnutia finančnej komisie obce Zálesie
Termín:

utorok 16.3.2021 19:00

Miesto:

internetové rozhranie Google meet

Prítomní:
Martina Dobrovodská – predseda FK
Marián Perger – starosta
Mária Zemanová – člen
Ján Masár – člen
Viliam Páleník – poslanec, člen
Michal Cibira – člen (prišiel neskôr)
Patrik Vaško – poslanec, člen (prišiel
neskôr)

Hosť:
Maroš Sollár – poslanec
Neprítomný:
Michal Šlachta – poslanec, člen
Barbora Takáčová – člen

Plánované témy - Program:
1. zľava pre Adriu na nájomnom
2. plnenie rozpočtu 2020
3. dodatočné schválenie dotácií - na žiadosť pána Páleníka
4. rôzne
Na úvod privítala pani Dobrovodská prítomných. Informovala, že do programu zaraďuje na prejednanie
ešte dva body programu a to Dotácie 2020 a na žiadosť starostu Zmeny rozpočtu 2021.

1. Zľava pre Adriu sro na nájomnom
Spoločnosť Adria sro vzhľadom na pandémiu nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť v prenajatých
priestoroch od obce, t.j. priestory pohostinstva. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na
preplatenie nájmov a to tak, že prenajímateľ poskytne zľavu nájomcovi a štát preplatí nájom vo výške
tejto zľavy prenajímateľovi. Pán starosta navrhuje vyjsť nájomcovi v ústrety. Spoločnosť Adria nám
vyšla v ústrety aj keď bolo potrebné poskytnúť ich priestory na testovanie. Nájomca musí požiadať o
dotáciu na ministerstve hospodárstva do konca marca.
V zmluve má nájomca nájomné vo výške 1500 € kvartálne, t.j. 500 € mesačne. Zľava sa bude uplatňovať
od začiatku uzavretia prevádzky, t.j. od 11.12.2020. Návrh spracoval poslanec Milko a pán starosta
súhlasí s navrhovanou úľavou 50% na nájomnom.
Nebolo jasné dokedy v rámci výzvy môže obec predmetnú zľavu nájomcovi schváliť, starosta
informoval, že do 28.2.2021.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča 50% úľavu na nájomnom.
Za: 3 členovia zdržal sa:1 člen
Predsedníčka komisie upozorňuje, že celkový výpadok príjmu z nájmu je potrebné následne odrátať
z plánovaných príjmov .

2. Plnenie rozpočtu 2020
Členovia komisie diskutovali o plnení rozpočtu za rok 2020. Všeobecne možno konštatovať, že na
výdavkovej strane opäť máme veľa prečerpaných položiek. Niektoré aj zlým zaúčtovaním, kedy
v niektorej položke peniaze sú na niečo určené a účtovníčka zaúčtuje inam. Na konci roka sa posledný
krát umožnilo schvaľovať krytie prečerpaných položiek spätne. Aj napriek tomu, že takéto rozpočtové
opatrenie sa prijalo v konečnom rozpočte je množstvo ďalších prečerpaných položiek.
V tomto roku žiadajú členovia komisie dôslednejšiu kontrolu zo strany starostu a pani účtovníčky.
Aplikovať čím skôr smernicu o základnej finančnej kontrole a žiadať o zmenu rozpočtu vopred.
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Otázka p. Masara: Čo sú to ostatné náhodné príjmy, aké to boli položky? Prečerpanie bolo o vyše
2400 eur. Prosíme pani účtovníčku o zodpovedanie.
Celkové hospodárenie obce je 80500 € v pluse. Tieto prostriedky budú použité na tvorbu rezervného
fondu.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča poslancom zobrať na vedomie plnenie rozpočtu.
Odporúčame poslancom, aby pridali do uznesenia bod B: odporúčanie starostovi, aby dôsledne sledoval
plnenie rozpočtu 2021 a predkladal návrhy na rozpočtové opatrenia vopred.
Finančná komisia neodporúča schvaľovať žiadne rozpočtové opatrenia spätne, ako to bolo doteraz.
Komisia odporúča aj školenie na rozpočet a finančnú kontrolu, prípadne iné pre pani účtovníčku.

3. Dodatočné schválenie dotácií - na žiadosť pána Páleníka
Poslanec pán Páleník odprezentoval 3 akcie, na ktoré žiada dotácie, ktoré boli rozpočtované aj v
minulosti:
1. Gesajov cup - cyklistické preteky. Mysleli si, že sa nečerpaná dotácia prenesie do tohto roku
2021 plynule, ale nestalo sa tak. Plánuje to na tretí júnový víkend alebo na september.
2. Ekumenická slávnosť - vlani tiež bola rozpočtovaná, ale kvôli korone sa nekonala. Zvažujú
alternatívne termíny: začiatok júla na Cyrila a Metoda, alebo začiatok novembra v čase dušičiek.
3. Žiadosť o podporu údržby oddychového miesta pod orechom na Lesnej ulici, ktoré je cez
pandémiu veľmi vyťažené. Lavička je vandalsky poškodená, žiadaná položka na opravu je 200
eur. Je to potrebné realizovať hneď.
Pán starosta namietal, že obec nemôže riešiť cudzí majetok na cudzích pozemkoch. Navrhuje
riešiť to individuálnou akciou dobrovoľníkov.
Pan Páleník argumentuje, že obdobnú žiadosť dalo aj OZ Naše Zálesíčko na opravu mosta do
Ivanky a prečo by teda nemohla obec prispieť aj na lavičky pod orechom.
Prvé dve akcie pôjdu ešte na vyjadrenie do športovej a kultúrnej komisie. Tretiu akciu povedal pán
starosta, že zorganizuje sám s tímom dobrovoľníkov, nemôže to ísť z rozpočtu obce.
Pán Cibira podal dnes taktiež dodatočne žiadosť o dotáciu na advent pre OZ Spirituále.
Odporúčanie: Finančná komisia sa dodatočnými dotáciami bude zaoberať a ich krytie riešiť po
schválení príslušnými komisiami kultúrnou a športovou.

4.

Dotácie z rozpočtu obce 2020

V roku 2020 obec vyplatila dotácie pre združenia:
Atletiko Zálesie : 7200 €
KK OSA : 1400 €
ŠK Zálesie: 600 €
Spirituále : 400 €
Z participatívneho rozpočtu 500 € pre Naše Zálesíčko
Dotácie vyúčtovali Atletiko Zálesie, KK OSA, Spirituále
ŠK Zálesie dotáciu nevyúčtovalo, ale ani nepoužilo, avšak nevrátilo obci
OZ Naše Zálesíčko príspevok z participatívneho rozpočtu nevyúčtovalo
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Členovia komisie diskutovali o potrebe dôsledne sledovať vyúčtovania jednotlivých dotácií a na návrh
predsedníčky sa dohodli na tom, že od budúceho roka bude komisia sledovať aj správnosť vyúčtovania
dotácií. Občianske združenia zdokladujú, či prostriedky použili na taký účel ako uviedli v žiadosti.
O Prípadné zmeny si združenie musí požiadať vopred.
Predsedníčka komisie navrhuje prípravu nového VZN k dotáciám, ktoré určí presné pravidlá. Pripraví
k tomu návrh, ktorý spolu s úradom dopracujú a predložia na zastupiteľstvo.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča starostovi obce, aby zabezpečil plnenie zmlúv združeniami
o vyúčtovaní dotácií a upozornil združenia, ktoré nevrátili prostriedky, resp. nevyúčtovali, aby tak
urobili asap.

5. Zmeny do rozpočtu 2021 na návrh starostu obce
Treba do rozpočtu pripadať 3 položky: vedúceho stavebného úradu, obstaranie CO a obstaranie BOZP.
P. starosta informoval, že na konci roka 2020 vypovedala Ivanka zmluvu ohľadom spoločného
stavebného úradu. Prekročilo to kapacity ich OÚ. P. starosta navrhuje, aby sme do rozpočtu dali
prostriedky na stavebný úrad. Navýšenie o 24 000 eur. Od štátu dostávame transfer 3000 eur a obec má
správne poplatky z tejto činnosti cca 6000 €.
P. Dobrovodská sa pýta, či je na mieste plný úväzok? Starosta argumentuje, že stavebný úrad pracoval
dva dni v týždni a nie je to dostatočné.
Existuje možnosť práce aj na živnosť, má však svoje nevýhody.
Administratívna komisia prejedná požiadavku na vytvorenie plného úväzku na svojom zasadnutí.
Obec mala zazmluvnenú Civilnú Obranu, zmluva bola vypovedaná. Musíme teda túto činnosť obstarať
niekde inde. Ide o cca 3500 eur (cca 1700 eur naštudovanie, 200 eur mesačný poplatok na činnosti)
Obec mala zazmluvnené BOZP, zmluva bola ukončená. Tiež to je cca 3500 eur na rok 2021.
Všetky tri veci sú povinné zo zákona a obec je povinná ich plniť. Okamžite treba vyriešiť CO a BOZP,
aby sme neblokovali chod obce. OÚ musí spraviť výberové konanie. Obsadenie pozícii plánuje p.
starosta čo najskôr, najneskôr od 1.4.2021.
P. Dobrovodská navrhuje, aby sa vyčíslili doterajšie výdavky a v akých položkách to bolo účtované (aj
stavebný úrad, aj CO, aj BOZP). Tieto výdavky teda je potrebné odpočítať a následne nájsť v rozpočte
len rozdiel.
P. Páleník požaduje prehľad počtov stavebných konaní v okolitých obciach. - pošle svoju presne
sformulovanú žiadosť písomne.
Odporúčanie: Finančná komisia chápe potrebu obstarania požadovaných služieb. V najbližšom čase sa
opätovne stretne a prejedná návrh na zmenu rozpočtu.
Finančná komisia si splnomocňuje svoju predsedníčku p. Dobrovodskú, aby do schválenia rozpočtového
opatrenia operatívne riešila s OÚ vykrytie týchto 3 pozícii z finančného hľadiska, v tomto prechodnom
období.
Finančná komisia odporúča poslancom, aby súhlasili so zmenou rozpočtu, ktorá umožní obstaranie
navrhovaných služieb.
Finančná komisia ďalej odporúča starostovi, aby na rokovanie AL komisie predložil na prerokovanie
porovnanie personálnych kapacít stavebných úradov a počtu ich stavebných konaníí.

6. Rôzne

P. Páleník poďakoval za prijatie Smernice o finančnom riadení. Mal otázku, že v akom stave je
podpisový poriadok? P. starosta sa nestihol ešte zaoberať podpisovým poriadkom, ale prebehla
už komunikácia ohľadom IT modulu kontroly uznesení ku smernici, nevie však ako to dopadlo.
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P. Dobrovodská podmieňuje riešenie rozpočtových opatrení nahodením rozpočtu do systému
obce pani účtovníčkou. Následne sa finančná komisia môže zaoberať rozpočtovými
opatreniami.
Program zasadania bol prerokovaný.
Predsedníčka poďakovala všetkým za dobrú prácu a ukončila zasadanie.
V Zálesí, dňa 16.3.2021
Zápis: Mária Zemanová
Final: Martina Dobrovodská, predsedkyňa finančnej komisie
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