Zápisnica č. 2/2021 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 24.3.2021
Dátum zasadnutia : 24.3.2021
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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021,
3. Prerokovanie doplnenia kanalizácie v projekte,
4. Prerokovanie zálohových platieb na spoločný stavebný úrad v Seredi na rok 2021,
5. 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 dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia
č. 2/2021. Ozrejmil, že majoritnou zmenou je navýšenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre
ZŠ s MŠ v Šoporni ako na príjmovej, tak aj na výdavkovej časti rozpočtu a to v celkovej sume
95 030,39 €. Ďalej informoval, že obec dostáva spätne prostriedky, t.j. refundáciu, na náklady
spojené s pandémiou COVID-19 ako aj vykonávaním testovania na toto ochorenie. Z toho
dôvodu sa na príjmovej časti navyšuje položka s analytikou COVID v sume 32 035,00 €.
Prítomných oboznámil aj s úpravami na výdavkovej strane. Spomenul už predtým
ozrejmenú úpravu výdavkov v programe 8. Vzdelávanie, taktiež navýšenie položiek
s analitykou COVID a doplnil, že bolo nutné upraviť kapitálové položky a to z dôvodu
vyhotovenia projektovej dokumentácie pre projekt odvodnenia poštovej ulice a realizácie
rekonštrukcie knižnice a vestibulu. V závere podotkol, že celkové navýšenie príjmov
a výdavkov je v sume 136 163,85 € a rozpočet aj po rozpočtovom opatrení č. 2/2021 zostáva
vyrovnaný.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť rozpočtové opatrenie č.
2/2021 v predloženom znení.

K bodu č. 3:
V tomto bode starosta oboznámil prítomných so situáciou a informáciami ohľadom
realizácie rozšírenia kanalizácie v obci. Na začiatku podotkol, že projekt, podľa ktorého sa
realizuje rozšírenie kanalizácie nie je možné meniť ani dopĺňať. Ozrejmil, že pri postupnom
budovaní rozšírenia kanalizácie prišlo k zisteniu zopár nedostatkov. Jedná sa o časti a ulice
ako napr. Novozámocká, kde v projekte chýba potrubie až k poslednému domu, resp. na ulici
Mierovej kde bol v projekte nesprávne uvedený spôsob pripojenia. Taktiež na ulici Rilkovej
v projekte chýba napojenie na zopár domov a na ulici Šaľskej zase neboli do projektu
zapracované chrániče, keďže v týchto miestach sa napojenie na kanalizáciu bude riešiť
pretláčaním. V neposlednom rade oboznámil členov, že v projekte chýba kalové miešadlo na
rozvírenie hrubého kalu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou čističky odpadových vôd, bez
ktorej by nefungovala správne.
Po ozrejmení týchto faktov starosta vysvetlil, že jediným spôsobom ako tieto
nedostatky odstrániť a docieliť tak aby bolo rozšírenie kanalizácie kompletné a neprišlo
v budúcnosti k problémom a poruchám, je vyriešiť tieto nedostatky vo vlastnej réžii
objednávkou. V najbližšej dobe by mal obdržať cenové ponuky na dané investície, ktoré
následne budú oznámené na ďalšej finančnej komisii a obecnom zastupiteľstve.
Po diskusii na túto tému sa členovia komisie zhodli, že v rozpočte po presune
výsledku hospodárenia z roku 2020 do rezervného fondu sú dostatočné prostriedky v rozpočte
obce na realizáciu týchto investícii.
Finančná komisia berie na vedomie informácie o súčasnom stave v projekte rozšírenia
kanalizácie.
K bodu č. 4:
Starosta ozrejmil prítomných s prehľadom zálohových platieb za spoločný stavebný
úrad v Seredi na rok 2021. V diskusii bolo spomenuté, že touto problematikou sa už finančná
komisia aj obecné zastupiteľstvo zaoberalo, avšak nenašiel sa človek, ktorý by spĺňal
podmienky na výkon tejto funkcie, pokiaľ by sa obec rozhodla mať vlastný stavebný úrad
(oddelenie). Starosta požiadal prítomných o pomoc pokiaľ poznajú človeka s dostatočným
vzdelaním a schopnosťami na výkon tejto funkcie a taktiež načrtol, že v iných častiach okresu
sa niektoré obce odčlenili od okresného úradu a spojili sa za účelom vytvorenia spoločného
stavebného úradu.
Finančná komisia berie na vedomie informácie o výškach zálohových platieb na spoločný
stavebný úrad v Seredi.
Rôzne:
V nadväznosti na bod č. 2 sa p. Lipovský spýtal, prečo nemá finančná komisia
k dispozícii prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov ZŠ s MŠ v Šoporni v podrobnom
členení. Bolo mu ozrejmené, že na predošlom zasadnutí finančnej komisie bolo odsúhlasené,
že škola bude tento prehľad prekladať štvrťročne. Po diskusii na túto tému sa členovia
komisie zhodli, že navrhnú OZ v Šoporni uznesením schváliť prekladanie týchto prehľadov.

Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni uznesením schváliť predkladanie
štvrťročného položkovitého prehľadu výdavkov a príjmov v členení na schválený rozpočet,
upravený rozpočet, čerpanie a percento čerpania ako aj o predkladanie prehľadu percentuálneho
čerpania zdrojov štátneho rozpočtu (prenesených kompetencií), originálnych kompetencií
a vlastných príjmov finančnej komisii.

Starosta ešte oboznámil, prítomných s otvoreným listom od Róberta Martiniaka,
v ktorom sa píše o projekte „Dom snov“, v ktorom TV Joj hľadá pozemok o rozlohe 350400m2. Jedná sa o TV reláciu, kde bude prebiehať aj súťaž o dom, zároveň týmto projektom
sa chce spropagovať život v obci a obec ako taká. Starosta ozrejmil, že jeden pozemok by sa
našiel, avšak zapojenie do tohto projektu podmieňuje výhradne tým, že bude nutné aby aspoň
jeden z páru bol občanom Šoporne.
Finančná komisia berie na vedomie otvorený list od Róberta Martiniaka.

K bodu č. 5:
Pán predseda ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:

Predseda:

Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Miroslav Kovaľ

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

