Zápisnica č. 1/2021 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 20.1.2021
Dátum zasadnutia : 20.1.2021
Trvanie zasadnutia: od 13:30 do 15:00
Miesto konania: malá zasadačka Obecného úradu v Šoporni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Dotácie združeniam z rozpočtu obce na rok 2021,
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020,
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021,
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:
Starosta oboznámil prítomných s faktom, že dve organizácie nepodali žiadosť
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021. Jednalo sa o nadáciu LUMEN a Rímskokatolícku
cirkev – farnosť Šoporňa. Taktiež predložil návrh, kde ozrejmil, že by ponechal sumy
poskytnutých dotácií združeniam v takej výške akej im boli poskytnuté na rok 2020. Všetci
prítomný s týmto návrhom súhlasili.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť pridelenie súm dotácií
z rozpočtu obce na rok 2021 združeniam, ktoré podali žiadosti v rovnakej sume ako v roku
2020 (viď tabuľka).

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Žiadosť o dotáciu
na rok 2021
700 €

Splnenie podmienok
pre pridelenie dotácie
ÁNO

Odporúčanie Obecnému
zastupiteľstvu obcou
700 €

Odporúčanie
Finančnej komisie
700 €

Klub dôchodcov

800 €

ÁNO

800 €

800 €

Klub paličkovanej čipky - MOMS
Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov Sereď 1
Poľovnícke združenie Domovina

750 €

ÁNO

750 €

750 €

1 000 €

ÁNO

500 €

500 €

1 800 €

ÁNO

1 400 €

1 400 €

Slovenský rybársky zväz
Základná organizácia zväzu
protifašistických bojovníkov v Šoporni
Slovenský zväz záhradkárov

4 000 €

ÁNO

2 500 €

2 500 €

200 €

ÁNO

200 €

200 €

1 200 €

ÁNO

1 200 €

1 200 €

SPOLU

10 450 €

8050 €

8050 €

Športový klub Šoporňa

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Združenie

ÁNO

K bodu č. 3:
Ekonóm oboznámil členov s hlavnými dôvodmi rozpočtového opatrenia, ktorými boli
prijatie a následné použitie finančných prostriedkov na investičnú činnosť „rozšírenie
kanalizácie“. Taktiež ozrejmil jednotlivé úpravy príjmových rozpočtových položiek zo
štátneho rozpočtu ako napr. na rekonštrukciu kuchyne ZŠ a výpomoc na vykrytie prepadu
daní z príjmov FO a ostatných. Ozrejmil, že zvyšné úpravy na príjmových a výdavkových
položkách sú len vnútroprogramové alebo medziprogramové presuny.
P. Kovaľ ďalej uviedol, že by bolo vhodné aby škola pružnejšie reagovala na zmeny
rozpočtu a tvorila rozpočtové opatrenia viac krát do roku a ku koncu roku predikovala
nadchádzajúce príjmy tak, aby sa nemuseli úpravy schvaľovať v januári.
V nadväznosti na to poprosil ekonómku školy aby pripravila každý štvrťrok
hospodárenie školy na jednotlivé položky a zasielala ho ekonómovi obce. Okrem toho
poprosil ekonóma o vypracovanie prehľadu kompletného hospodárenia obce za rok 2020
akonáhle bude účtovný rok uzatvorený.
Ekonóm následne ešte ozrejmil, že do roku 2021 sa bude v rámci finančných operácii
presúvať rezerva z roku 2020, ktorú obec plánuje majoritne využiť na rekonštrukciu
miestnych komunikácií.
Starosta informoval členov komisie aj o navýšení platieb za odber plynu
a v nadväznosti na to ozrejmil návrh na rekonštrukciu a modernizáciu vestibulu a knižnice,
ktorá by bola spojená aj zo zmenou momentálneho vykurovania tejto časti budovy, kde nastal
v spotrebe plynu najväčší nárast. Po diskusii na túto tému finančná komisia požiadala starostu
aby na najbližšie zasadnutia pripravil cenovú kalkuláciu tejto rekonštrukcie (kotol, zateplenie
atď.). P. Lipovský poprosil starostu aj o vyčíslenie nárastu sumy za odber plynu, ktorá
prislúcha iba zvýšenej cene na mernú jednotku odberu (bez ostatných poplatkov).
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť rozpočtové opatrenie č.
2/2020 v predloženom znení. Ďalej odporúča, aby ZŠ s MŠ predkladala zriaďovateľovi
štvrťročne plnenie a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ.
K bodu č. 4:
Ekonóm vysvetlil členom dôvod rozpočtového opatrenia č. 1/2021, t.j. nutnosť
narozpočtovať zvyšnú časť projektu „rozšírenie kanalizácie“ do rozpočtu obce.. Starosta
dodal, že je nutné túto zmenu vykonať, aby následné čerpanie položiek rozpočtu bolo v súlade
so zákonom a finančnou kontrolou.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť rozpočtové opatrenie č.
1/2021 v predloženom znení.
K bodu č. 5:
Pán predseda ukončil zasadnutie a oboznámil prítomných, že ďalšie zasadnutie bude
vo februári alebo v marci.
Zapisovateľ: Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Predseda:

Miroslav Kovaľ

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

