Zápisnica č. 3/2021 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 15.4.2021
Dátum zasadnutia : 15.4.2021
Trvanie zasadnutia: od 13:30 do 16:30
Miesto konania: malá zasadačka Obecného úradu v Šoporni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia,
2. Štvrťročné (za 1. štvrťrok) čerpanie výdavkov a plnenie príjmov rozpočtu za obec a ZŠ s
MŠ v Šoporni,
3. Cenové ponuky na chráničky kanalizácie pod cestou,
4. 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 obce predložil členom komisie štvrťročné položkovité čerpanie výdavkov
a plnenie príjmov obce. Tak isto predložila čerpanie aj ZŠ s MŠ v Šoporni a to rôznych
variantoch, tak aby si členovia komisie mohli vybrať pre nich najlepšiu a najzrozumiteľnejšiu
verziu. Jednotlivé varianty členom objasnila ekonómka školy.
Prítomní sa zhodli, že na preštudovanie materiálov budú potrebovať približne 2-3
týždne a následne oznámia ekonómovi obce akou formou sa bude čerpanie výdavkov
a plnenie príjmov školy štvrťročne predkladať.
Taktiež sa dohodli na spôsobe predkladania daných materiálov a to takým, že škola
zašle podklady ekonómovi obce, ktorý následne súhrnne zašle všetky materiály členom
finančnej komisie
K bodu č. 3:
V tomto bode starosta obce informoval členov komisie o cenových ponukách na
chráničky kanalizácie pod cestou, ktoré je nevyhnutné dokúpiť aby sa zamedzilo havarijným
stavom v budúcnosti. Starosta predložil 3 cenové ponuky, z ktorých najvýhodnejšiu cenu
ponúkla firma Stavbix, avšak dodanie chráničiek z ich strany bude pravdepodobne najskôr až
o tri mesiace, čo nie je prípustné v situácii, kedy priebeh prác na rozšírení kanalizácie
postupuje a čakať takú dlhú dobu sa nemôže. Na margo tejto informácie starosta ozrejmil, že
ešte bude komunikovať s daným dodávateľom, či by sa doba dodania nedala skrátiť
a o výsledku bude finančnú komisiu informovať. Taktiež podotkol, že ešte nedali všetky
oslovené firmy cenové ponuky a môže sa stať, že do času kedy sa bude musieť investícia
realizovať môže prísť niekto s výhodnejšou ponukou.
Záverom sa členovia finančnej komisie ešte dotazovali na odhadovanú cenu chráničiek
ako aj celkovú cenu spolu s miešadlom na ČOV, ktoré je potrebné taktiež zaobstarať. Starosta

ozrejmil, že chráničky vychádzajú v hodnote cca 18 000,00 € samostatne a celkobá hodnota
chráničiek aj s miešadlom je predpokladaná na hodnotu približne 25 000,00 €.
K bodu č. 4:
Pán predseda ukončil zasadnutie.
Zapisovateľ: Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Predseda:

Miroslav Kovaľ

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

