Zápisnica zo zasadnutia
Komisie finančnej a správy obecného majetku
konanej dňa 15. januára 2015

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Program: 1. Otvorenie
2. Predstavenie nových členov
3. Určenie zapisovateľa
4. Odovzdanie agendy. Informácia o predchádzajúcej činnosti Finančno
rozpočtovej komisie v období 2010 – 2014
5. Určenie plánu zasadnutí
6. Prerokovanie štatútu, právomocí a povinností komisie a jej členov
7. Stanovenie priorít. Návrh možností, ako pracovať s rozpočtom
8. Diskusia – rôzne
9. Záver
1. Otvorenie
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku Peter Holúbek otvoril
zasadnutie komisie.
2. Predstavenie nových členov
Predseda komisie predstavil všetkých členov komisie:
Mgr. Jozef Baláž
Zuzana Buchová
Bc. Iveta Kollárová
Ing. Martina Macejková
Bc. Mária Macejková
Peter Trnka
Ing. Katarína Vlková

3. Určenie zapisovateľa
Predseda komisie navrhol za zapisovateľku Bc. Ivetu Kollárovú
4. Odovzdanie agendy. Informácia o predchádzajúcej činnosti Finančnorozpočtovej
komisie v období 2010 – 2014
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku vyzval predchádzajúcu
predsedníčku komisie Bc. Ivetu Kollárovú, aby informovala členov komisie o činnosti
v predchádzajúcom volebnom období. Bc. Iveta Kollárová po oboznámení
členov s činnosťou komisie v minulosti odovzdala agendu (zápisnice, prezenčné
listiny, materiály k rokovaniam) predsedovi komisie p. Petrovi Holúbkovi.
Člen komisie Mgr. Jozef Baláž predniesol ostatným členom komisie ním vypracovaný
Metodický materiál k príprave rozpočtu obce Borský Sv. Jur na rok 2015. Členom
komisie bol poskytnutý na preštudovanie.
Členka komisie Bc. Mária Macejková a zároveň účtovníčka obce predniesla návrh
rozpočtu na roky 2015 – 2017. Zároveň predniesla podnet starostky obce, s ktorými
položkami v rozpočte by sa malo rátať a aké finančné prostriedky na tieto položky sú
potrebné. Člen komisie p. Peter Trnka navrhol, aby sa do rozpočtu zahrnulo
vybudovanie kamerového systému. Členovia komisií sa oboznámili aj s požiadavkami
spoločenských organizácií a návrhmi na dotácie.
Otvorila sa otázka výšky rezervného fondu. Mgr. Jozef Baláž podotkol, či je potrebné,
aby obec mala v rezervnom fonde toľko finančných prostriedkov. Ing. Martina
Macejková konštatovala, že obec by mala mať rezervu na spluúčasť potrebnú na
projekty a výzvy. Pán Holúbek doplnil, že prostriedky z rezervného fondu by sa mali
použiť na zapojenie sa do výziev a na vybudovanie kanalizácie.
5. Určenie plánu zasadnutí
Predseda komisie navrhoval, aby sa určil plán zasadnutí. Bc. Mária Macejková podotkla,
že zasadnutia by sa mali zvolávať priebežne, podľa potreby, v súlade s pripravovanými
Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Borskom
Svätom Jure a podľa aktuálnosti riešenia problémov.

6. Prerokovanie štatútu, právomocí a povinností komisie a jej členov
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku oboznámil svojich členov
s náplňou komisie:

 podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách,
 dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
 zaujíma stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku,
k územnému plánu obce,
 dozerá na financovanie, rozpočty, správy o hospodárení škôl a školských zariadení,
 podieľa sa na vykonávaní inventarizácie pokladničnej hotovosti obecného úradu,
 navrhuje novelizáciu vnútorných smerníc o hospodárení s finančnými prostriedkami
a majetkom obce,
 v spolupráci so stavebnou komisiou navrhuje opravy a údržby obecných
nehnuteľností a kultúrnych pamiatok,
 podáva návrhy na miestne poplatky a dane, výšku prenájmu a kúpu nehnuteľností
 na základe podkladov ostatných komisií spracúva návrhy na schválenie a zmeny
obecného rozpočtu
 prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce
7. Stanovenie priorít. Návrh možnosti, ako pracovať s rozpočtom
Pán Peter Trnka navrhol, aby sa prostriedky na dotácie spoločenským organizáciám
prideľovali podľa tzv. „finančného kľúča.“ Išlo by o prideľovanie bodov napríklad za
aktivity organizácií s účasťou verejnosti, prideľovanie dotácií podľa počtu aktívnych
členov v tej – ktorej organizácii.
Bc. Iveta Kollárová sa informovala, či sa ráta v rozpočte aj s rekonštrukciou pošty.
Predseda komisie navrhol, aby sa rekonštrukcia pošty realizovala na etapy, počnúc
rekonštrukciou strechy a obalu budovy. Členovia komisie sa zhodli, že bude predložený
návrh uznesenia, aby obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky na I.

etapu rekonštrukcie budovy pošty.

Pán Peter Trnka sa informoval, či je vyhotovený vzor sponzorskej zmluvy, na základe
ktorej by si mohol podnikateľ, ktorý venuje sponzorský dar obci, tieto prostriedky
uplatniť ako daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období. Komisia sa zhodla, že

predloží návrh na uznesenie, aby obec pripravila vzor sponzorskej zmluvy.

Pán Peter Trnka ďalej navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo otázkou

verejného osvetlenia v obci, čo sa úspory týka. Komisia podá návrh na uznesenie,

aby sa prehodnotila úspora prevádzky vereného osvetlenia (zníženie intenzity
výkonu svietidiel).
Komisia sa ďalej zaoberala otázkou pozemkov v obci, ktoré by boli vhodné na

individuálnu bytovú výstavbu v obci. Komisia predloží návrh, aby obec pripravila
stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu v obci.

Pán Peter Trnka predniesol otázku vytvorenia podnikateľského zámeru obce pre služby

občanom. Navrhoval vytvoriť platené služby pre občanov, ako napríklad prepravu

Piaggiom, kosenie pre občanov prípadne iné služby. Komisia prednesie návrh na

prerokovanie obecnému zastupiteľstvu na vytvorenie podnikateľského zámeru
obce pre služby občanom.
8. Diskusia – rôzne
V diskusii sa p. Buchová pýtala, či sa využívajú kaplnky v obci. Bolo jej odpovedané, že
kaplnky sa využívajú na konanie pobožností.
Ing. Martina Macejková sa informovala u účtovníčky obce, či majú obce informácie
o tom, koľko finančných prostriedkov získa štát na dani z príjmov od miestnych
podnikateľov. Účtovníčka odpovedala, že daňový úrad takúto informáciu neposkytuje.
9. Záver
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie.

Príloha: Prezenčná listina

V Borskom Svätom Jure, 15. januára 2015

_________________________
Bc. Iveta Kollárová
zapisovateľka

_________________________
Peter Holúbek  predseda
 redseda Komisie finančnej
p
a správy obecného majetku

