Zápisnica zo zasadnutia
Komisie finančnej a správy obecného majetku č.3
konanej dňa 08. marca 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
(Peter Holúbek, Ing. Martina Macejková, Ing. Katarína Vlková, Zuzana Buchová, Peter
Trnka, Mgr. Jozef Baláž, pozvaný poslanec Juraj Smolár)
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Žiadosť o príspevok na bleskozvod kostola
4. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
5. Nájdenie financií v rozpočte na zrkadlá v obci a autobusovú zástavku pri pošte
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku Peter Holúbek otvoril zasadnutie
komisie.

2. Určenie zapisovateľa
Predseda komisie navrhol za zastupujúcu zapisovateľku Ing. Katarínu Vlkovú

3. Žiadosť o príspevok na bleskozvod kostola
- Dňa 03.02.2015 bola na obec od Rímskokatolíckeho farského úradu doručená žiadosť
o finančnú pomoc pri realizácií bleskozvodu kostola vo výške 5.000 €. Neskôr po prieskume
trhu a dodaní cenových ponúk bola dodaná žiadosť o finančnú pomoc vo výške 2.500 €.
- Finančná komisia navrhuje poskytnúť tento príspevok a jeho čerpanie z kapitoly 8.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby, kde je v rozpočte schválená suma 13.500€ alebo
financovať tento príspevok z prebytkového fondu.
Návrh pre farnosť
- doručiť aspoň 3 cenové ponuky
- využiť finančné zbierky, výzvy na opravu budov, dotácie od štátu, cirkvi.

Finančná komisia súhlasí s príspevkom na vybudovanie hromozvodu, je si však vedomá aj
skutočnosti, že vlastí obecné budovy, ktoré vyžadujú financie na opravu – pošta, hasičská
zbrojnica, zdravotné stredisko.

4. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.

- Dňa 09.02.2015 bola od Prima banky Slovensko a.s. doručená ponuka na odkúpenie akcií
v celkovej hodnote 6 000,- Eur. Obec Borský Svätý Jur vlastní 10 ks akcií spoločnosti Prima
banka Slovensko a.s., v celkovej menovitej hodnote 3 990,- Eur.
- Obec sa stala jedným zo zokladajúcich akcionárov, pôvodne Prvej komunálnej banky ,
a.s., ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenksa.. V roku 2011 sa novým ,
väčšinovým vlastníkom banky stala skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac
ako 96 % akcií.
- Návrh finančnej komisie je akcie zatiaľ nepredať. Momentálne nie je naša obec vo
finančnej tiesni. Akcie stále stúpajú, Prima banka je stále zisková. Tieto akcie je možné
hocikedy predať, dá sa s nimi hocikedy obchodovať.
- Otázka je ohľadom divident, lebo banka od roku 2008 nevypláca akcionárom dividendy.

5. Návrh financií na zrkadlá a autobusová búdku pri pošte
Pán Trnka predložil cenovú ponuku na zrkadlá. Finančná komisia navrhuje financovať
zrkadlá a autobusovú búdku z prebytkového rozpočtu. Je potrebné dôkladne preskúmať
umiestnenie, aby bola osadená prakticky, esteticky a v zmysle pravidiel cestnej premávky.

6. Diskusia – rôzne
- multifunkčné ihrisko – otázka na poslancov obecného zastupiteľstva, kde nám vzniká
priestor na postavenie multifunkčného ihriska, či sú tam vysporiadané pozemky…

- výberové konanie na projekt telocvične
- prečo nikto nie je informovaný, ani poslanci o tomto výberovom konaní nevedeli?
- kto je vlastne v komisii za obec tohoto výberového konania

-Návrh otázky na poslancov ohľadom pozemkových úprav a pozemkov na družstve
Firmy si nemôžu sami odkúpiť pozemky na družstve od Slovenského pozemkového fondu,
ale obec má na to právo. Po odkúpení pozemkov na družstve by obec potom mohla pozemky

predať ostatným firmám, ktoré majú o tieto pozemky záujem. Vzniká tu aj možnosť zárobku
pre obec a to formou nacenenia ceny za 1 meter 2
- Na odkúpenie týchto pozemkov by mohla obec použiť investície z rezervného fondu.

-Moniturovanie množstva TKO
-

Chceli by sme zistiť, či firma ASA monituruje hmotnosť tuhého komunálneho odpadu

-

Platíme za 200t alebo 300t rovnako ?

-

Má význam robiť nejakú akciu ohľadom zníženia množstva zmiešaného tuhého
komunálneho odpadu?

-

Chceli by sme pre kontrolu námatkovo skontrolovať koľko ton sa mesačne vyvezie.

-Záverečné účty obce k nahliadnutiu

7. Záver
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie.

Príloha:
1.Prezenčná listina
2. Žiadosť o príspevok na bleskozvod kostola
3. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
4. Cenové návrhy na zrkadlá od pána P. Trnku

V Borskom Svätom Jure, 08.marca 2015

_________________________
Ing.Katarína Vlková
zapisovateľka

_________________________
Peter Holúbek - predseda
predseda Komisie finančnej
a správy obecného majetku

