Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 9.12.2019 o 14.00 na Obecnom úrade v Cíferi
Prítomní členovia: Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Emerencia Cajová, Eva
Vavrinkovičová, Milada Straková,
Hostia: Mgr. Maroš Sagan, PhD., Svetlana Szudová
Neprítomný ospravedlnený: Mgr. Miriam Májeková
Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková
Program:
1. Dotácie – pridelenie finančných prostriedkov občianskym združeniam
2. Rozpočet na nový rok 2020
3. Čerpanie rozpočtu k dátumu 30.11.2019

K bodu 1.)
P.Vavrinkovičová sa opýtala na čísla v rozpočte v dotáciách, kde je zapracovaná aj dotácia
na CVČ /Mesto Trnava/, aby si ujasnila čísla, ktoré jej neboli jasné.
Finančná komisia prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a po diskusii sa rozhodla
takto:
Názov spolku :

Žiadosť o dotáciu suma:

Návrh finančnej komisie:

ŠK Cífer

8 000,--€

6 000,--€

500,--€

400,--€

2 500,--€

1 800,--€

700,--€

700,--€

Poľovnícke združenie Ronava 300,--€

300,--€

Klub dôchodcov

1 000,--€

900,--€

Jednota dôchodcov

1 800,--€

1 300,--€

900,--€

800,--€

Spolok priateľov hudby

3 000,--€

3 000,--€

TJ Sokol muži

5 000,--€

4 500,--€

Zväz invalidov

1 000,--€

900,--€

Zväz záhradkárov

1 000,--€

900,--€

840,--€

840,--€

6 100,--€

2 000,--€

Canis Club
Folklórna skupina Cífer
OZ Pácan

MO Matice Slovenskej

OZ Gocnog
OZ Cziffer

Šachisti

1 000,--€

900,--€

Mimoškolská záujmová činnosť: Podpora detí a mládeže
Názov spolku:

Žiadosť o dotáciu suma:

Návrh finančnej komisie:

Šk Cífer

6 100,--€

6 000,--€

TJ Sokol

4 000,--€

4 000,--€

ZRPŠ pri ZŠ

1 600,--€

1 500,--€

ZRPŠ pri ZŠ

1 000,--€

1 000,--€

Šachisti

400,--€

400,--€

Rodičovské združenie pri MŠ

400,--€

400,--€

Rodičovské združenie pri MŠ

400,--€

400,--€

K navrhovaným sumám prebehla diskusia, členovia komisie povedali svoje návrhy a postrehy
o práci v združeniach. Jednotlivé združenia reprezentujú obec a pracujú na zlepšení
kultúrneho a spoločenského života.

K bodu 2.) a 3.)
Tému nový rozpočet 2020 otvoril hosť p. Maroš Sagan, starosta obce Cífer. Najskôr sa
diskutovalo o rozpočte našich rozpočtových organizácií, ktoré patria pod obec. Sú to Materská
škola v Cíferi, Základná škola v Cíferi, Základná umelecká škola v Cíferi a Školská jedáleň pri ZŠ
v Cíferi. Materská škola žiadala na nový rok 2020 sumu vo výdavkoch 585 400,--€ čo je
o 80 000,--€ viac ako v minulom roku, taktiež základná umelecká škola žiadala o 66 000 € viac
ako v minulom roku. Po prehodnotení a sedení s pani riaditeľkou a ekonómkou v materskej
škole sa suma „skresala“ o 20 000,--€. Peniaze z podielových daní by sa mali prideľovať po
prepočítaní koeficientu /schválený vo VZN/ x počet žiakov na originálne kompetencie do
rozpočtových organizácií, ktoré by si mali svoje náklady ustrážiť a neprekročiť čerpanie.
Základná škola je financovaná z prenesených kompetencií a ŠKD z originálnych kompetencií.
Od 1.1.2020 príde k zvýšeniu miezd zamestnancov v rozpočtových organizáciách podľa zákona
553/2003, tým pádom aj výdavky v rozpočte budú vyššie.
V budúcnosti by chcela obec schváliť finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám na
úrovni VZN, pretože obec prispieva viac na školstvo ako je na úrovni VZN. Koeficient v našej
obci vychádza vyššie oproti ostatným školám.
Finančná komisia prediskutovala len niektoré položky v príjmovej aj vo výdavkovej časti, ktoré
neboli jasné, alebo o ktorých chceli vedieť viac.
V príjmovej časti starosta p. Sagan informoval po konzultácii s p. Dobšovičovou o číslach- daň
z pozemkov, zo stavieb, bytov, taktiež spomenul, že nedoplatky na daniach z minulých rokov

sú vo výške 41 150,--€. V novom roku očakávame sumu 45 000€ na poplatkoch za rozvoj za
nové stavby na položke 133.
Nová položka, ktorú sme mali v roku 2019 v sume približne 26 600,-- je príjem za platené
koncerty, ktoré organizuje p. Puchoňová a približná suma je aj vo výdavkoch.
Účtovníčka p. Chalupková má ešte doplniť do návrhu rozpočtu do príjmovej časti aj do bežných
aj kapitálových príjmov na rok 2020 transfery a granty.
Vo výdavkovej časti nastáva výraznejšie zvýšenie v programe 1 v mzdách a odvodoch, keďže
od 1.1.2020 nastáva zvýšenie platov zamestnancov samosprávy a hlavnej kontrolórky.
Obec Cífer platí aj členstvo v rôznych organizáciách ako sú Mikroregión, MAS, ZMOS atď.
Odpadové hospodárstvo predstavuje program 3. Zmeny v poplatkoch za odpad sú upravené
v návrhu VZN, ktoré sa bude schvaľovať na OZ dňa 11.12.2019. V kapitálových výdavkoch
v programe 3 je naplánovaná suma 180 500,--€. Plánuje sa kúpiť technológia na zberný dvor.
Stále sa skúma a polemizuje o najlepšom systéme vývozu odpadu. Zatiaľ je to tak, že na jednu
domácnosť dvoch ľudí jedna 120 l nádoba od 3 ľudí a viac je to veľká 240 l nádoba. Rozmýšľa
sa aj o žetónovom systéme, dáš vyvezieš. V návrhu VZN je aj úľava pre ľudí nad 62 rokov alebo
občania ZŤP, ak si požiadajú písomnou formou.
V programe 4 v podprograme 4 3 znižujeme návrh nákladov na dohody o vykonaní práce
a k tomu príslušné odvody, keďže niektorých pracovníkov sme zaradili na podprogram 4 1
komunikácie a tam predpokladáme výšku nákladov cca 43 000 € podľa čerpania za minulé
roky.
Čo sa týka prevádzkovania školského autobusu, prevádzkujú ho Služby s.r.o. Služby s.r.o.
prefakturovávajú náklady obci, čo činí ročne 12 500,--€. Deti, ktoré využívajú služby školského
autobusu z miestnych častí Pác a Jarná platia obci mesačne, čo činí za rok okolo 1 000 €.
Program 9 nazvaný sociálne služby a zdravotníctvo si vyžaduje osobitnú pozornosť. Navýšili sa
peniaze 7.000,-€ v tomto programe, keďže sociálna komisia prišla s nápadom a žiadosťou
prevádzkovať sociálny taxík pre starších a osamelých ľudí.
V programe 10 Kultúra a podprogram 10 3 sa dosiahlo čerpanie obecných akcií takmer
23 000€. Starosta p. Sagan zdôvodňoval, že bolo veľa kultúrnych podujatí.
Členovia finančnej komisie sa pýtali na služby obecného právnika či sa jeho služby ešte
využívajú? Pán starosta informoval, že právnik si dáva termín raz mesačne a vybaví cca 3-4
ľudí.
Pán starosta nakoniec informoval o stavebných akciách, ktoré prebiehajú a ktoré budú
v nasledujúcom období prebiehať ako oprava Zvonice v Páci, socha na cintoríne v Jarnej, sokel
na cintoríne. Informoval, že Úrad vlády schválil našej obci Cífer dotáciu na multifunkčné
ihrisko v Jarnej 38.000,--, ktoré by mali v nasledujúcich dňoch prísť na bankový účet. Celkové
náklady na multifunkčné ihrisko budú 60 000,--€. Obec by mala získať dotáciu od SFZ 10 000,-€ na dobudovanie futbalových šatní. Taktiež stojí za pozornosť dotácia 200 000,--€ ,ktorá bola

podávaná 8.7.2019. Projekt bol schválený pod názvom „Nadstavba štyroch učební nad
hygienickým zázemím školskej telocvične obec Cífer.
31.1.2020
Zapísala: Adriána Chalupková

