Zápisnica č. 4/2020 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 11.6.2020
Dátum zasadnutia : 11.6.2020
Trvanie zasadnutia: od 14:00 do 17:00
Miesto konania: malá zasadačka Obecného úradu v Šoporni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. otvorenie zasadnutia,
2. ozrejmenie finančnej situácie ovplyvnenej pandémiou COVID-19 a prerokovanie
prípadných rozpočtových úprav,
3. prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2019,
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 výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Šoporňa,
6. ukončenie zasadnutia
Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pán Miroslav Kovaľ a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia a privítal aj hosťa a to pani riaditeľku ZŠ s MŠ
v Šoporni.
K bodu č. 2:
Pán predseda poprosil pani riaditeľku PaedDr. Evu Kabrhelovú aby objasnila v akej
finančnej situácii sa momentálne škola nachádza. Ekonóm v nadväznosti na to oboznámil
prítomných s výškou príjmov ZŠ z MŠ v Šoporni z originálnych a prenesených kompetencií
za mesiace január až máj v rokoch 2019 a 2020. Prítomným vysvetlil, že oproti roku 2019 sa
v tomto roku zvýšili príjmy z prenesených kompetencií o cca 21 tisíc € a z originálnych
kompetencií o cca 13 tisíc €. Celkovo teda oproti roku 2019 škola za prvých 5 mesiacov
z prenesených a originálnych kompetencií získala v roku 2020 o 34 tisíc € viac, čo odráža
navýšenie mzdových výdavkov o cca 10%.
Ďalej pani riaditeľka predniesla rozbor výdavkov z originálnych kompetencií
a ozrejmila, že za prvých 5 mesiacov dokázala ušetriť na mzdových výdajoch cca 6 000 €,
ktoré musí následne použiť na prevádzkové náklady. Taktiež upozornila, že vychádza
s výdavkami len tak tak. Prítomní sa zhodli, že je vhodné počkať ako sa situácia ohľadom
pandémie vyvinie a na najbližšej komisii sa budú čerpaním výdavkov aj plnením príjmov
zaoberať.
Taktiež členovia komisie požiadali aby škola predložila na júlové zasadnutie
prehľadnú tabuľku výdajov a príjmov za 1. polrok v PDF formáte alebo excelovskej tabuľke
a zhodli sa, že by bolo vhodné aby na zasadnutiach finančnej komisie, kde sa budú
prerokovávať témy týkajúce sa školy, prišla aj pani ekonómka. A na ďalšie zasadnutie

finančná komisia požaduje aby ekonómka školy predložila platovú inventúru školského
klubu, ŠK jedálne, materskej školy a taktiež koľko majú zamestnancov jednotlivé oddelenia a
náklady za 1. až 6. mesiac jednotlivých stredísk s originálnymi kompetenciami s
rozúčtovaním energií (plyn, voda, kanalizácia) na jednotlivé strediská.
Odporúčanie: Finančná komisia sa zhodla, že momentálne nie je potrebné robiť žiadne
opatrenia ohľadom ZŠ s MŠ v Šoporni, ale bude potrebné situáciu priebežne monitorovať
a v súčinnosti s ekonómkou školy prostredníctvom jej podkladov o čerpaní výdavkov
a príjmov bude nutné pružne na danú situáciu reagovať.
K bodu č. 3:
V tomto bode programu ekonóm oboznámil členov komisie s hospodárením obce
v roku 2019, ktoré bolo súčasťou Záverečného účtu za rok 2019. Objasnil aj to, že výsledok
hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu. Ďalej ozrejmil mierne štylistické úpravy,
ktoré vykonal po odoslaní materiálu komisii. Jednalo sa o chýbajúcu desatinnú čiarku
v ukazovateli zadĺženosti (po úprave 2,96 % namiesto 296 %) a zopár štylistických chýb.
Následne sa členovia komisie zhodli, že Záverečný účet sa môže schváliť v znení
s vykonanými úpravami.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť Záverečný účet obce
Šoporňa za rok 2019v znení s opravenými chybami bez výhrad.
K bodu č. 4:
Po diskusii k tomuto bodu programu sa finančná komisia zhodla, že nie je potrebné
upravovať toto VZN, keďže nadobúda účinnosť vždy od 1.1. daného roku. Jeho úpravou sa
bude finančná komisia zaoberať až po tom, čo škola bude mať údaj o počte žiakov na školský
rok 2020/2021.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča nemeniť VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Šoporňa.
K bodu č. 5:
Na základe výstupu zo sociálnej komisie, ktorá odporúča nezvyšovať mesačné
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ s MŠ v Šoporni, dospela po diskusii finančná
komisia k záveru, že nie je momentálne potrebné navyšovať tieto príspevky, pretože škola
zatiaľ s peniazmi vychádza. Avšak ako pán starosta poznamenal, každoročne stúpajú výdavky
na chod školského klubu a to sa bude musieť postupne premietnuť aj do poplatkov za pobyt
dieťaťa v školskom klube detí.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča nemeniť VZN o výškach mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šoporňa.
K bodu č. 6:

Pán predseda ukončil zasadnutie a oboznámil prítomných, že ďalšie zasadnutie sa
bude konať v druhej polovici júla s tým, že jedným z bodov bude objasnenie finančnej
situácie obce ako aj ZŠ s MŠ v Šoporni k 30.6.2020. Termín rokovania sa priebežne upresní.

Zapisovateľ: Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Predseda:

Miroslav Kovaľ

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

