
                                                                   Z á p i s n i c a 

 

  zo  spoločného zasadnutia finančnej a stavebnej  komisie a predsedov komisií  konanej dňa 

21.11.2016  na Obecnom úrade v Šintave 

 

    Predseda finančnej komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. 

Hlavným bodom programu bolo čerpanie a úprava rozpočtu k 30.9.2016, Rozpočtové opatrenie č.3 

/2016 OcÚ, čerpanie  rezervného fondu a návrh rozpočtu na rok 2017. 

 

    Najprv bolo zasadnutie stavebnej komisie – vid zápisnica zo stavebnej komisie 

 

    Komsia prerokovala jednotlivé  položky  príjmov a výdavkov a  Rozpočtové opatrenie č. 

3/2016/OcÚ, čerpanie rezervého fondu a postupuje ho  na obecné zastupiteľstvo na schválenie.  

 

Konštatovala, že rozpočet sa plní priebežne príjmy sú splnené na 76,39% a výdavky na 75,38%.   

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol prerokovaný členmi komisie a doporučuje ho poslancom OZ prijať. 

 

Poslanec p. Šimulčík navrhuje podrobnejšie rozdelenie nákladov na členov OZ, starostu a 

kontrolóra, ďalej spotrebu energií, ktoré sú zaúčtované v kapitole obecný úrad. Účtovníčka obce 

podala vysvetlenie k uvedeným návrhom a konštatuje, že nie je dôvod na takéto zmeny, veď 

poslanci OZ majú svoju položku 637026 a energie obecného úradu tvoria aj  klub dôchodcov, 

kaderníctvo a kozmetický salón, ktoré sú riadne zúčtovávané, v  ich príjme sú zahrnuté aj  zálohové 

platby týchto objektov, tak nie je dôvod položky rozdeľovať,  spôsobilo by to len  ďalšie  sťaženie 

mojej  práce.  

Predseda komisie doporučuje problematické položky prečerpanie prípadne nedočerpanie rozpočtu  

rozanalizovať a dať ako prílohu s návrhom opatrení. 

 

Ďalej bol predložený návrh na ošatné pre  Zbor pre občianske záležitosti – komisia navrhuje 20,-€ 

na člena. Za rok 2016 boli tri sobáše. 

 

  Ďalej bol navrhnutý príspevok pre rodiny s postihnutým dieťom v sume 100,-€ na dieťa spolu 

500,-€ 

 

Predseda komisie tiež informoval prítomných o dotácií  z MF SR  na rekonštrukciu domu smútku v 

sume 6000,-€, so  spoluúčasťou  obce 10%. Podľa predpokladaných nákladov na rekonštrukciu by 

sme potrebovali ďalších aspoň 9000,-€ z rozpočtu obce, tak dal na zváženie či  do takejto 

rekonštrukcie ideme. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým návrhom a doporučujú starostovi 

ihneď vypracovať rozpočet, vybrať dodávateľa formou cenových ponúk a s rekonštrukciou začať. 

 

 

 

  

                                                                                                 Ing. Michal Lipovský 

                                                                                                     predseda komisie 

 

 

 

 

V Šintave dňa 22.11.2016 

 

Vypracovala:  Tóthová                                  


