Zápisnica č. 3/2020 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 21.5.2020
Dátum zasadnutia : 21.5.2020
Trvanie zasadnutia: od 10:00 do 12:00
Miesto konania: malá zasadačka Obecného úradu v Šoporni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Zhodnotenie finančnej a rozpočtovej situácie obce vzhľadom na dopad pandémie
COVID-19 na príjem dane poskytnutej samospráve,
3. Prerokovanie VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Šoporňa,
4. Prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa,
5. Prerokovanie VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované
sociálne služby,
6. Prerokovanie Návrhu VZN o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším
občanom obce z príležitosti životného jubilea č. 3/2020,
7. Ukončenie zasadnutia.
Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pán Miroslav Kovaľ a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia.
K bodu č. 2:
Ekonóm oboznámil prítomných s aktuálnou informáciou ohľadom plnenia príjmu
z daní PO a teda príjmu z podielových daní pre samosprávu. Jednalo sa o pokles o cca 13%
oproti minulému roku v mesiaci máj. Po diskusii sa členovia zhodli, že zatiaľ je obec
v situácii, kedy zvláda svoj chod aj bez väčších opatrení avšak je potrebné situáciu naďalej
monitorovať a analyzovať a na ďalších zasadnutiach sa bude finančná komisia daným stavom
bude zaoberať s prípadným návrhom na úpravu rozpočtu.
P. Magdálik ďalej navrhol aby hospodárenie ZŠ s MŠ v Šoporni bolo na finančnú
komisiu predkladané v zrozumiteľnejšej forme a takisto navrhol aby škola predložila stav
hospodárenia k danému zvolenému dátumu aj s komentárom, kde nastali v momentálnej
situácii „korona krízy“ úspory a ako s nimi plánuje škola hospodáriť. Taktiež sa prítomní
zhodli aby na najbližšie zasadnutie bola prizvaná ekonómka a riaditeľka ZŠ s MŠ v Šoporni,
aby si vysvetlili akou formou budú predkladané podklady k rozpočtu ZS s MŠ v Šoporni.
P. Lipovský sa dotazoval na rozbehnuté a pozastavené investičné činnosti, ktoré boli
v pláne pri tvorbe rozpočtu na čo mu bolo ozrejmené, že oprava strechy starej škôlky je už
zrealizovaná, tak isto ako aj polytechnická učebňa v ZŠ s MŠ v Šoporni, kde sa ešte počíta
s vybavením ale väčšina výdavkov je refundovaných zo ŠR. Tak isto je zrealizovaná
rekonštrukcia multifunkčného ihriska, ktoré bolo pokryté z navýšenia príjmov za prenájom

priestorov v roku 2020 od spoločnosti DIPEX. Ozrejmené bolo aj, že tento rok sa nepočíta
s rekonštrukciou a zateplením budovy OcÚ. V neposlednom rade sa ale plánujú zrealizovať
prechody pre chodcov, ktoré budú pokryté z prostriedkov v programe 7. Miestne
komunikácie. Všetky tieto fakty odôvodnil p. starosta s tým, že by nebolo rozumné zastaviť
už rozbehnuté akcie, ktoré boli čiastočne financované.
Odporúčanie: Finančná komisia sa zhodla na skutočnosti, že obec nie je momentálne
v kritickej situácii a prostriedky na svoj chod má a preto neodporúča vykonávať žiadne
radikálne opatrenia avšak odporúča neustále monitorovať finančnú a rozpočtovú situáciu
obce a pružne na ňu reagovať.
K bodu č. 3:
Po diskusii a následnej dohode sa prítomní zhodli, že by bolo najvhodnejšie aby dané
VZN prerokovala sociálna komisia na svojom zasadnutí a taktiež aby dala návrhy na sumy
mesačných príspevkov a následne by sa finančná komisia zoberala dopadom týchto zmien vo
VZN na rozpočet obce.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča prerokovanie VZN o výškach mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šoporňa sociálnou komisiou.
K bodu č. 4:
Po podobnej diskusii ako v bode č. 3 sa prítomní zhodli na rovnakom závere a to aby
dané VZN prešlo rokovaním sociálnej komisie, kde vzíde návrh na výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Šoporňa. Ďalej sa bude danou zmenou a jej dopadmi zaoberať finančná komisia, ktorá vyjadrí
k návrhu daného VZN stanovisko.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Šoporňa sociálnou komisiou.
K bodu č. 5:
Po prerokovaní a diskusii sa prítomní zhodli na ponechaní daného VZN v pôvodnej
forme s odôvodnením, že obec nie je v tak kritickej situácii aby vyvodzovala „nepopulárne“
opatrenia.
Odporúčanie: Finančná komisia sa zhodla na ponechaní VZN o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby v pôvodnom znení.
K bodu č. 6:
Predseda komisie oboznámil prítomných s úpravou daného VZN a to vyňatím fixnej
finančnej čiastky na kyticu v 4.. 1 bode 1. S prihliadnutím na každoročné zmeny cien sa suma
„10 €“ vyňala z textu a ponechala sa len formulácia „obdarovanie kyticou“. Tým sa zamedzí
prípadnej ďalšej úprave VZN v budúcich obdobiach.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť návrh VZN
o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším občanom obce z príležitosti životného
jubilea č. 3/2020 v predloženom znení.

K bodu č. 7:
Pán predseda ukončil zasadnutie a oboznámil prítomných, že ďalšie zasadnutie sa
bude konať dňa 11.6.2020 o 10:00.
Zapisovateľ: Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Predseda:

Miroslav Kovaľ

..............................................

