ZÁPISNICA
zo zasadnutia finančnej komisie
TERMÍN:

08.11.2017

ČAS:

19:00 hod

MIESTO:

Penzión Kozák v Sebedraží

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Hlavné úlohy obce na rok 2018
Doplnok č.2 VZN 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rôzne – Diskusia.
Uznesenie.
Ukončenie zasadnutia.

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie p. Vladimír Medňanský
Komisia zasadala v zložení: V. Medňanský, J. Brindza, M. Hurtiš, L. Pecho, B. Popleková.

K bodu 2
Hlavné úlohy obce na rok 2018
Predseda komisie v krátkosti informoval o návrhoch, ktoré boli prerokované pri stretnutí
stavebnej komisie. Komisia nemala k dispozícii detaily potrebné na to, aby zvážila ich
finančnú náročnosť a zapracovanie do rozpočtu obce.
Komisia sa zhodla na tom, že vzhľadom k prebiehajúcej výstavbe kanalizácie bude dôležité
pamätať na tvorbu finančnej rezervy na následnú rekonštrukciu komunikácií a chodníkov.
Komisia navrhuje do hlavných úloh zahrnúť nasledovné aktivity:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonštrukcia areál TJ staré šatne a priľahlé okolie + parkovacie miesta
Rekonštrukcia cesty na sídlisku Boriny
Rozšírenie - nové parkovacie plochy na sídlisku Boriny
Vybudovanie asfaltového ihriska na sídlisku Boriny
Inštalácia kamerového systému
IBV Dúbravka
Oplotenie zadnej časti cintorína
Vybudovanie parkovacích miest pri ZŠ

K bodu 3
Doplnok č.2 VZN 5/2014 o miestnych daniach a poplatkoch
Komisia nemá výhrady k §7.
Komisia v tomto bode porovnala aj náklady, ktoré boli dostupné z čerpania rozpočtu za rok
2016 a analýzy odpadov, ktorá bola spracovaná k verejnému zasadnutiu OcZ. Zmluva na
odvoz komunálneho odpadu uzatvorená s M. PEDERSEN je len do konca roku 2017. Nová
cena bude výsledkom nového obstarávanie tejto služby na rok 2018 ktorá aktuálne nie je
známa. Je pravdepodobné, že na výber poplatku bude mať vplyv aj ukončenie ťažby na Bani
Cigeľ. Podľa počtu obyvateľov je pri sadzbe 0,0547 EUR/deň teda očakávaný príjem na úrovni
cca 35.000 EUR + výber poplatku od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
(s koeficientom 0,928). Náklady za rok 2016 boli vo výške cca 45.000 EUR. Z uvedeného
vyplýva, že príjmy sú v nepomere s výdavkami a rozdiel je závislý na výbere poplatkov od
podnikateľských subjektov.
Prehľad nákladov za vývoz KO :
Náklad za 1. polrok 2017
Náklad za 1-9/2017
Výber za poplatkov za KO 2017

21 192,91 Eur
35 869,03 Eur
45 292,82 Eur

Komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu proporcionálne zvyšovanie poplatku, aby sme sa
vyhli nárazovému prudkému zvýšeniu poplatku za KO. Komisia navrhuje zvýšiť sadzbu v
§21 odsek 1 b) z aktuálnej sadzby 0,0547 EUR na 0,06 EUR/deň čo predstavuje cca
10% nárast. (1750 x 365 x 0,06 = 38.325 EUR)
Komisia ešte navrhuje preveriť s hl. kontrolórom či je možné, aby sme schvaľovali len
Doplnok resp. či netreba schváliť nove VZN ktorým sa mení a dopĺňa staré VZN.

K bodu 4
Návrh rozpočtu na rok 2018
Komisia nemala k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2018 preto vychádzala z údajov
zverejnených v Návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019. V návrhu nefiguruje vyčíslenie
kapitálových výdavkov, ktoré vychádzajú z hl. úloh na rok 2018. Komisia nedokáže zhodnotiť
ich vplyv na rozpočet. Problematikou rozpočtu sa preto bude zaoberať opäť v budúcnosti.
Napriek tomu môžeme predpokladať, že príjmy budú zhruba na rovnakej úrovni ako v roku
2017.

K bodu 5
Rôzne – Diskusia
Komisia v diskusii spomenula problém s nedostatkom vody v potoku METRBOS čerpanie
GOLF / Baňa Cigeľ odstránenie potrubia ???
Ďalej upozornila na problém s odpadom na starej ceste medzi s Sebedražím a Prievidzou
ktorý zrejme vzniká z prevozu odpadu spol. M.PEDRSEN.
V diskusii tiež upozornila na problém s informačnou tabuľou oproti pohostinstvu u Ivety
ktorá bráni výhľadu do križovatky navrhuje otočiť ju o 90°.
Pre zvýšenie bezpečnosti navrhuje doplnenie značiek obytná zóna v lokalitách Boriny,
bytoviek a značky škola v blízkosti ZŠ.

K bodu 6
Komisia nemá k navrhovaným uzneseniam žiadne námietky ani výhrady.

K bodu 7
Predseda komisie po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval členom komisie za
účasť a zasadnutie finančnej komisie ukončil.

V Sebedraží

8.11.2017
Vladimír Medňanský
predseda komisie

