Zápisnica z 16. stretnutia finančnej komisie obce Zálesie
Termín:

pondelok 7.12.2020 19:00

Miesto:

Kultúrny dom, Zálesie

Prítomní:
Martina Dobrovodská – predseda FK
Barbora Takáčová – člen
Ján Masár – člen
Viliam Páleník – poslanec, člen
Michal Šlachta – poslanec, člen

Hosť:
Marián Perger – starosta
Neprítomný:
Patrik Vaško – poslanec, člen
Mária Zemanová – člen
Michal Cibira - člen

Plánované témy – Program:
1 - Plnenie rozpočtu k 3. štvrťroku
2 - Rozpočet na 2021
3 - VZN - poplatky za smeti
4 - rôzne - výsledok kontroly k uzneseniu 245/09/2020
- smernica o základnej finančnej kontrole
- dotácie obce na rok 2021

Na úvod privítala predsedníčka komisie Dobrovodská prítomných.

1. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie č 3
Materiál:

-

Plnenie rozpočtu k 3.Q
Podrobné plnenie k 16.11.2020
návrh Rozpočtového opatrenia č. 3

Plnenie príjmov
Poslankyňa Dobrovodská z predošlej zápisnice komisie spomenula upozornenie na neplnenie výberu
daní a poplatku za smeti, kde starosta prisľúbil vysvetlenie od referentiek. Toto komisií nebolo dodané
a preto sa opätovne na to pýta. Upozorňuje, že z obecného úradu má informáciu, že na výbere daní za
rok 2020 chýba obci cca 20 000 €. Prosí starostu, aby podrobnejšie referoval o tejto téme poslancov na
zastupiteľstve pri prerokovaní plnenia rozpočtu. Bude sa pýtať.
Poslanec Páleník pripomína rozdiel na príjme z prenájmu budov. Starosta preverí v čom je rozdiel a
doplní informáciu. Poslanec navrhuje plánovať do rozpočtu poplatok za rozvoj, členovia sa zhodli, že
to nie je potrebné, keďže tento poplatok sa dá použiť, len so schválením zastupiteľstva na zákonom
stanovený účel a pre zatiaľ nie je v pláne ho čerpať.
Plnenie výdavkov
Poslankyňa Dobrovodská opätovne upozorňuje, že obecný úrad a starosta v rámci rozpočtu
prečerpávajú položky, čo z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách nie je možné robiť. Týmto sa
pýta starostu, prečo stále nepredložil zastupiteľstvu na schválenie Smernicu o Základnej finančnej
kontrole, ktorú vypracovala pani kontrolórka pre obec nad rámec svojich povinností. Smernicu už
komisia prerokovala v auguste a odporučila starostovi, aby ju čo najskôr predložil, aby mohla od
januára 2021 platiť. Smernica ktorú obec má nie je v súlade so zákonom na čo upozornila pani
kontrolórka. Nová smernica pri jej implementácií by nútila obec nastaviť proces tak, žeby nebolo už
možné prostriedky čerpať bez krytia rozpočtom.
1

Pan Páleník smernicu považuje za dobrú, aj keď má k nej drobné pripomienky.
Starosta hovoril o najviac prečerpanej položke smeti, kde nebolo dostatočné krytie rozpočtu. Pani
Dobrovodská upozorňovala už skôr, že treba s touto položkou niečo robiť ešte než sa prečerpala.
Týmto komisia prešla k Rozpočtovému opatreniu, kde obec vyrovnáva príjmy a výdaje.
Pani Dobrovdská upozorňuje starostu obce, že poslanci sa zhodli na tom, že je to posledný krát, čo
schvália takéto spätné rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie je potrebné schváliť vopred a
následne prostriedky čerpať.
P. Páleník upozorňuje na zvýšené tarifné platy a na navýšenie zmluvy o údržbe parku. Starosta
informuje, že do údržby parku sa zarátava aj údržba Korzo Zálesie. S týmto komisia nesúhlasí a žiada
si plánovať výdajky na Korzo pod Korzom.
Odporúčanie:
Finančná komisia prešla predložené materiály a odporúča poslancom:
– zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 3.Q
– schváliť rozpočtové opatrenie č.3
– trvať na schválení smernice o základnej finančnej kontrole a dôsledne ju dodržiavať na ou
– pre budúci rok neodporúča naďalej schvalovať rozpočtové opatrenia spätne na výdavky

2. Rozpočet na rok 2021
Obecný úrad vyvesil návrh rozpočtu, ktorý nebol prerokovaný s poslancami, ani na príslušných
komisiách. Rokovanie o rozpočte prichádza opäť na poslednú chvílu a nie je dostatok času na jeho
riadnu prípravu. Nárvh rozpočtu poslanci pripomienkovali na porade poslancov a predložia
prostredníctvom pani predsedníčky pozmeňujúci návrh na výdavkovej strane rozpočtu.
Pani Dobrovodská informovala členov komisie, že v návrhu absentovali v rozpočte mnohé veci, ako
napríklad prostriedky na opravu ciest, údržbu Korza, dotácie pre občianske združenia a iné.
Naopak, boli tam prostriedky na neschválenú rekonštrukciu ou a navýšené mzdové náklady na
zamestnancov. Poslanci predstavili starostovi svoj návrh, ktorý zásadne nepripomienkoval. Tento bol
predložený komisií a prerokovaný. Upozorňujeme, že v ňom stále absentujú výdavky na Korzo, na
údržbu verejnej zelene, na archív. Stále nevieme, koľko na príjmovej strane obec dostane z
podielových daní a tak pri prvej úprave bude potrebné dopracovať aj tieto nedoriešené položky.
Pán Páleník namieta, že v žiadosti o dotácie neboli v zmysle uznesenia poslancov spomenuté
nepriame náklady obce, ako odpustenie poplatkov a pod. pri OZNZ. Pani Dobrovodská pri tejto
príležitosti hovorí o potrebe upozorniť združenia, ktoré organizujú v obci verejné akcie a na ktorých
sa obec organizačne nepodiela, aby dodržiavali toto uznesenie. Ak OZNZ verejne deklaruje, že akciu
organizuje bez obce, musí sa týmto riadiť. Ak bude akciu organizovať s obcou, považuje to za
zbytočné.
Poslanec Páleník žiada do rozpočtu započítať prostriedky na ekumenickú splávnosť a Gešajov cup.
Komisia prehodnotí pri úprave rozpočtu. Poslanec prezentuje žiadosť o príspevok na údržbu priestoru
pod Gaštanom na Lesnej ulici. Komisia odporúča prejednať v komisií verejného poriadku.
Komisia dostala v deň konania aj správu hlavnej kontrolórky k rozpočtu, z ktorej pán Páleník vypichol
informáciu, že rozpočet bol predložený bez dôvodovej správy. Členovia komisie sa stotožňujú s týmto
názorom. Páleník ďalej namieta, že kontrolorka nezobrala do úvahy aj uznesenia poslancov, mala
posúdiť, či je predložený návrh v súlade s uzneseniami.
Starosta upozorňuje na zníženie mzdových nákladov oproti návrhu. V rámci odpadového hospodárstva
je to v rámci programu možné zmeniť , v rámci MŠ je to nastavené podľa informácie od mzdovej
referentky z ou. Starosta to preverí, lebo účtovníčka trvá na inom čísle.
Pan Páleník žiada o presnejšie definovanie výdavkov v programe 13, ako mzdy a aj ostané položky.
Predsedníčka navrhuje, aby spísal svoje dotazy a poslal na ou na vypracovanie. Starosta súhlasil.

Odporúčanie:
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Finančná komisia odporúča poslancom schváliť pozmenňujúci návrh k rozpočtu, tak ako bol
predložený komisií pani Dobrovodskou a upozorňuje na položky, ktoré bude treba ešte dopracovať pri
prvom rozpočtovom opatrení. (archív, údržba Korza a verejnej zelene)
ďalej odporúča obecnému úradu, aby návrh najskôr predložil do komisií, prerokoval s poslancami a
až potom dával na rokovanie zastupiteľstva a aby predložený návrh obsahoval dôvodovú správu ako
podklad ku schvalovaniu a občanom pre lepšie pochopenie čo v rozpočte je a nie je.

3.VZN o poplatku za odpad
Komisia obdržala návrh VZN k poplatkom za odvoz odpadu aj s dôvodovou správou. Obecný úrad
vzhľadom k informáciám o radikálnom zdražení vývozu odpadu kvôli navýšeným poplatkom za
skládkovanie a vozeniu odpadu do väčšej diaľky navrhla poslancom zvýšenie poplatku za odvoz
odpadu v troch variantách. Komisia si prešla návrh a vypočula si argumentáciu starostu. Keďže
obec nesmie na odpadovom hospodárstve ani zarábať, ani prerábať, tak je potrebné všetky vybraté
prostriedky minúť v tomto programe. Obec dlhodobo každý rok končí tak, že dotuje odpadové
hospodárstvo, čo by nemala.
Keďže sa jedná o radikálne navýšenie starosta navrhol komisií presunúť z nákladov na odpad
pracovníka zberného miesta, keďže tento nevykonáva len činnosti spojené so zberným miestom. V
návrhu rozpočtu však je potom potrebné, ak by s týmto poslanci súhlasili, nájsť tieto výdavky v
iných programoch. Starosta túto variantu ešte dá zajtra prepočítať. V rozpočte by však bolo
potrebné nájsť toľko prostriedkov, aby toto bolo možné. Vzhľadom k tomu, že návrh prichádza
neskoro, je potrebné poplatky prepočítať, nájsť prostriedky v navrhovanom rozpočte.
V prípade, že v tomto roku rapídne klesne týždňový vývoz odpadu je navrh v budúcom roku
týždňový vyvoz zrušiť
Odporúčanie:
Komisia odporúča poslancom prijať VZN o poplatkoch za odvoz odpadu vo variante C, prípadne
zvážiť návrh starostu o presunutí mzdových nákladov. S presunom súhlasí vzhľadom k tomu, že
pracovník z časti nepracuje len na zbernom dvore.

4. rôzne
- Starosta predniesol návrh na preplatenie nákladov nájomníkovi v priestoroch krčmy. Nájomník
umožnil obci plošné testovanie na Covid v svojich prenajatých priestoroch.
Odporúčanie:
Finančná komisia odporúča starostovi, aby našiel spôsob fakturácie týchto nákladov do max.
výšky 125 € a súhlasí s predneseným nárvhom.
- Kontrola hlavnej kontrolorky na základe uznesenia 245/09/2020.
Nebolo prerokované na základe podnetu pána Páleníka sa presúva nabudúce.
- Základná finančná kontrola – bolo prerokované v prvom bode.
- Dotácie obce Zálesie z rozpočtu obce. Poslanci zapracovali jednotlivé požiadavky združení na
dotácie pre budúci rok. Všetky dotácie, či už v plnej výške, alebo upravenej sú započítané v
rozpočte obce.
Odporúčanie:
Finančná komisia súhlasí s vyplatením dotácií združeniam v navrhovanej výške zapracovanej v
rozpočte a odporúča poslancom prijať samostatné uznesenie k dotáciám.
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Program zasadania bol prerokovaný.
Predsedníčka poďakovala všetkým za dobrú prácu a ukončila zasadanie.
V Zálesí, dňa 7.12.2020
Zápis: Barbora Takáčová
Final: Martina Dobrovodská
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