Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy obecného majetku
Obecného zastupiteľstva Obce Borský Svätý Jur,
konaného dňa 07.10. 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa Prezenčenej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zápisnice

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Úprava rozpočtu - financie na dokončenie telocvične - nátery, ochranné siete, odvodnenie
Úprava nájmu za hrobové miesto
Komunikácia - postoj k článkom, ktoré vyšli dňa 13.9., 14.9. a 18.9.2015 na
http://jurskyepitaf.blokspot.sk/
Zverejnenie zápisníc z komisií FRaSM na oficiálnej stránke obce
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 - kapitoly, ktoré boli prekročené o viac ako 50% čerpania odôvodnenie
Návrh pre budúce stavebné pozemky po pozemkových úpravách
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí organizácií na rok 2016
Príprava rozpočtu na rok 2016
Možnosť kúpy starej škôlky - budova za kostolom - využitie - financovanie
Žiadosť farského úradu
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril predseda komisie Bc. Peter Holúbek
2. Úprava rozpočtu - financie na dokončenie telocvične - nátery, ochranné siete, odvodnenie
Úlohou komisie bolo nájsť v rozpočte financie na vymaľovanie interiéru telocvične, nákup sietí,
vykonanie náterov (4.617,- €) a na odvodnenie, hromozvod (10.739,86 €). Členovia komisie
navrhli, aby sa tieto financie použili z položiek:
- z príjmovej časti z položky 211003 - dividendy (4.386,81€)
- z príjmovej časti z položky 223001 - poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb (3.294,01
€)
- z výdavkovej časti z kapitoly Kultúra, položky 632001 - energie (4.000,- €)
- z výdavkovej časti z kapitoly Verejné osvetlenie, položky 635004 - Údržba prev. strojov,
prístrojov, zariadení (2.000,- €).
Členovia komisie poverili účtovníčku obce a členku komisie p. Máriu Macejkovú, aby pozrela
jednotlivé položky z ktorých by sa dali ešte presunúť financie a oboznámi s výsledkom členov
komisie na nasledujúcom zasadnutí.
3. Úprava nájmu za hrobové miesto
Predseda komisie navrhol členom zaoberať sa otázkou úpravy ceny za hrobové miesto.
V súčasnosti je poplatok za hrob na desať rokov za dve miesta cena 13,28€. Členovia komisie sa

dohodli, že s poplatkom sa na nasledujúce obdobie nebude hýbať, ostáva v pôvodnej výške.
4. Komunikácia - postoj k článkom, ktoré vyšli dňa 13.9., 14.9. a 18.9.2015 na
http://jurskyepitaf.blokspot.sk/
Predsedu komisie zaujímal postoj členov komisie k článkom, ktorých autorom je p. poslanec Šimon
Kadlic. Články sú k dispozícii na vyššie uvedenej stránke.
Záver z diskusie: členovia komisie odporúčajú viacej spolupracovať so stavebnou komisiou - žiadať
ich o stanoviská, odkonzultovať projekty s členmi stavebnej komisie.
5. Zverejnenie zápisníc z komisií FRaSM na oficiálnej stránke obce
Predseda komisie navrhol a odporučil, aby zápisnice zo zasadnutí FRaSM boli zverejnené na
webovej stránke obce. Nakoľko uvedené vyplýva aj zo Zásad činnosti komisií, členovia súhlasili s
týmto návrhom.
6. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 - kapitoly, ktoré boli prekročené o viac ako 50% čerpania odôvodnenie
Člen komisie p. Peter Trnka otvoril diskusiu k tomuto bodu položkou odpadové hospodárstvo.
Nakoľko na tejto položke je značné čerpanie, komisia navrhuje prijať uznesenie, aby hlavná
kontrolórka preverila odpadové hospodárstvo v obci, preverila faktúry vystavené spoločnosťou
A.S.A. Zohor.
7. Návrh pre budúce stavebné pozemky po pozemkových úpravách
Člen komisie p. Peter Trnka informoval členov komisie o obecných pozemkoch, ktoré vznikli po
pozemkových úpravách. Pán Trnka navrhuje prijať uznesenie, aby sa stanovil termín na prípravu
stavebných pozemkov obecných parciel:
č. 14091 a č. 14089 - oproti bytovému domu
č. 14054 - v bývalej zelnici
č. 13872 - za p. Matolkom (cca 10 domov) - toto by bolo možné realizovať v krátkom časovom
horizonte
č. 15304 a 15283 - pri bývalej Tehelni
8. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí organizácií na rok 2016
Nakoľko výzva na predkladanie žiadostí o dotácie spoločenských organizácií na rok 2016 je už
zverejnená diskusia k tomuto bodu nebola potrebná. Starostka obce doplnila, že žiadosti je
potrebné zaslať na obec do 15.11.2015.
9. Príprava rozpočtu na rok 2016
Predseda komisie vyzval starostku obce, aby si do budúceho zasadnutia pripravila svoj zámer, čo
plánuje v obci v nasledujúcom období zrealizovať, aby sa potrebné financie mohli zakomponovať
do rozpočtu na rok 2016.
10. Možnosť kúpy starej škôlky - budova za kostolom - využitie - financovanie
Komisia sa zhodla v názore, že pri súčasnej cene (35.000,-€) neodporúča kúpu budovy bývalej
škôlky.
11. Žiadosť farského úradu
Komisia prerokovala žiadosť farského úradu, v ktorej požaduje od obce príspevok vo výške 2472,na vybudovaný hromozvod na streche kostola. Na predchádzajúcich rokovaniach komisia vyzvala p.
farára, aby predložil aspoň 3 cenové ponuky na uvedený hromozvod. Tieto však nedoručil. Komisia
sa zhodla v tom, že v tomto roku neodporúča vzhľadom na súčasné čerpanie rozpočtu poskytnúť

farskému úradu príspevok. Táto otázka sa môže otvoriť v budúcom roku, kedy po prerokovaní a
zvážení by bolo možné podobný príspevok poskytnúť.
12. Rôzne
Starostka obce informovala členov komisie, že z Prima banky znovu prišla žiadosť o odkúpenie
akcií. Prima banka ponúka cenu 5850,- €. Členovia komisie navrhujú, aby sa odpovedalo banke
písomne, že uvedené akcie v súčasnosti nemáme záujem odpredať.
13. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Príloha:
1. Opetovná žiadosť o príspevok na bleskozvod kostola
2. Prezenčná listina

_________________________________

______________________________

Bc. Peter Holúbek - predseda komisie

Bc. Iveta Kollárová - zapisovateľ

