Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 6.7.2020 o 14.00 na Obecnom úrade v Cíferi
Prítomní členovia: Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Miriam Májeková, Emerencia Cajová, Eva
Vavrinkovičová
Hostia: Mgr. Maroš Sagan – starosta obce Cífer
Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Mária Olšová, Milada Straková
Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková
Program:
1. Čerpanie rozpočtu k 26.6.2020
2. Prerokovanie návrhu I. zmeny rozpočtu

Pán starosta Mgr. Maroš Sagan privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí finančnej komisie.
Členovia finančnej komisie dostali k dispozícii materiál s čerpaním rozpočtu a s návrhom na I.zmenu
rozpočtu, ku ktorej sa má finančná komisia vyjadriť a následne schváliť obecné zastupiteľstvo.
P. Pešková oznámila zúčastneným o návrhu nového člena finančnej komisie Ing. Františka Čápa, návrh
sa podá na schválenie na najbližšie zastupiteľstvo.
Pán starosta oznámil prítomným, že podľa jeho názoru je čerpanie rozpočtu v tejto dobe /prvá vlna
COVID – 19/ primerané. V čerpaní rozpočtu neboli v prvom polroku zásadné pohyby nadrámec.
Čo sa týka podielových daní, obec nemala definitívne stanovisko, najnovšie číslo, ktoré máme uvedené
v návrhu I. zmeny rozpočtu je 1 856 447,--€, nikto nevie však povedať či bude definitívne. V praxi by to
bolo dostačujúce. Čo sa týka obecných stavieb, bude pokračovať zazmluvnená väčšina vecí, na ktoré
už má Obec Cífer odsúhlasené dotácie./ multifunkčné ihrisko Jarná, cykloprístrešky, dotácia zo SFZ
šatne štadión..../
Finančná komisia postupne prerokovala jednotlivé zmeny príjmových položiek – napr. príjem z predaja
pozemkov. Otázka zaznela prečo taký skok z 50 000,-€ na 5 000,--€? Pán starosta informoval, že obec
plánuje v tomto roku len bežný drobný predaj pozemkov, nič veľké. Ostatné položky boli upravené
podľa čerpania.
Účtovníčka obce p. Chalupková oslovila rozpočtové organizácie obce a to Materskú školu v Cíferi,
Základnú školu v Cíferi, Základnú umeleckú školu v Cíferi a Školskú jedáleň v Cíferi aby poskytli aktuálne
informácie o čerpaní rozpočtu a ich prognózu návrhu na zmenu rozpočtu, keďže boli kvôli opatreniam
dlhšie organizácie zatvorené. Podľa ich návrhov, by obec ušetrila na ZUŠ 16 500,-- MŠ 15 000,--,pán
starosta skúsi s vedením MŠ vyrokovať vyššiu sumu.
Vo výdavkoch nastáva väčšia úspora /50 000,--€/ na mzdách a odvodoch v programe 1.1., keďže viacerí
zamestnanci cez prvú vlnu COVID-19 boli na OČR.
P.Pešková sa opýtala, či pozazmluvňované stavby obec dorobí alebo sa pozastavia. P.starosta
odpovedal, že sa momentálne pokračuje na týchto stavbách.
V programe 1.5 stratégia a plánovanie nastáva zvýšenie rozpočtu, pretože sa tam účtuje živnostníčka
Katarína Bacigálová, ktorá pracuje na administratívnej podpore na „bežiacich projektoch.“

Program 2.2. verejné osvetlenie – plánuje sa výmena osvetlenia v centre obce, peniaze sa použijú
z dotácie, ktorá prišla minulý rok 8 000,--€ + spoluúčasť.
Program 3.2 nastáva v návrhu I. zmeny rozpočtu navýšenie aj v bežných aj v kapitálových výdavkoch.
V bežných výdavkoch boli potrebné viaceré finančne náročné odvozy a drvenia v zbernom dvore.
V kapitálových výdavkoch sa plánuje vyčerpať dotácia, ktorá je schválená ministerstvom životného
prostredia na postavenie haly v zbernom dvore a nákup technológie /drvič konárov, traktor-príves/.
Program 4.1. v mzdách obec účtuje p. Lunáka, p. Pešková sa dohodla s účtovníčkou obce, ak nie sú
v rozpočte voľné finančné prostriedky, aby sa účtoval do iného programu napr. dom kultúry, kde sčasti
robí.
Program 4.2. kapitálové výdavky- nastávajú zmeny v rozpočte napr. IBV Zóna Potočná, kde sa
neplánovalo pokračovať, ale situácia ukázala, že je nutné dorobiť komunikáciu, rozšíriť kanalizáciu.
Mení sa rozpočet vo výdavkoch na cykloprístrešky, keďže prišla dotácia, ktorá je zaúčtovaná v príjmoch
tak je zaradená v rozpočte aj vo výdavkoch so spoluúčasťou. Takisto sa mení rozpočet na stavby Cyklo
I. a Cyklo II. podľa schválených dotácií, vo výdavkoch sú narozpočtované spolu so spoluúčasťou.
Čo sa týka občianskych združení, ktoré zastrešuje obec a každoročne im poskytuje dotáciu z rozpočtu
obce, účtovníčka obce vyzvala všetky občianske združenia, aby sa vyjadrili listom akú sumu by
potrebovali do konca roka na fungovanie, keďže je v roku 2020 pokles podielových daní kvôli COVID19.
Pán starosta informoval prítomných k programu 10.7. rekonštrukcia kultúrnych pamiatok- že zvonica
na Páci má dva geodetické body, ktoré chodí geodet pozorovať a zameriavať.
P. Pešková poprosila kompetentných, aby sa už na obecnej stránke nezverejňoval rozpočet v podobe
excelovskej tabuľky, ale v podobe rozpočtových opatrení, pretože poslancom čísla nič nepovedia, ak
nastáva zvýšenie alebo zníženie položky v rozpočte, chcú vedieť dôvod, ktorý by sa mal uviesť
v rozpočtovom opatrení. V podobe rozpočtových opatrení sa bude zmena rozpočtu schvaľovať na
najbližšom obecnom zastupiteľstve.
Na záver p. Pešková povedala, že sa vzdáva platu poslanca, rovnako aj p. Mária Olšová a opýtala sa
v mene pani Olšovej, či v úspore miezd na obecnom úrade je počítané aj zníženie platu p. starostu.
K danej problematike sa vrátia na obecnom zastupiteľstve.

V Cíferi, dňa 30.7.2020
Zapísala: Adriána Chalupková

