Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Cífer, konaného dňa
8.3.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie úpravy platu starostu obce
Prerokovanie finančnej spoluúčasti obce na projekte „Cyklotrasy v obci Cífer“
Rôzne
Záver

K bodu 1.
Zasadnutie Finančnej komisie otvorila predsedníčka finančnej komisie Ing. Zuzana Silná, PhD.,
privítala prítomných členov a starostu obce Mgr. Maroša Sagana PhD.
K bodu 2.
Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil dňa 7.3.2017 priemernú mesačnú mzdu
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2016, ktorá predstavuje sumu 912 €. Plat
starostu nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994. Obecné zastupiteľstvo
svojim rozhodnutím (uznesením) môže plat starostu zvýšiť až o 70%. Na základe uvedeného
finančná komisia prerokovala niekoľko variant zvýšenia platu starostovi obce a odporúča
Obecnému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie o 30%.
K bodu 3.
Starosta obce Cífer Mgr. Maroš Sagan PhD., oboznámil prítomných, že 25.3.2017 obec podáva
žiadosť na 1. etapu Projektu Cyklotrasy - vybudovanie cyklistických trás v obci Cífer, ktorej cieľom
je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy a dochádzky do práce na bicykli nielen v obci Cífer, ale až
do priemyselného parku Samsung Voderady. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k zvýšeniu plynulosti
a bezpečnosti dopravy na území obce. 1. etapa by viedla zo železničnej stanice cez ulice
Štefánikova, Bernolákova, až po koniec obce na Trnavskej ulici. Presný rozpočet momentálne
nevieme, odhaduje sa na cca 400 - 600 tis. Eur, spolufinacovanie by pri 5% spoluúčasti zo strany
obce činilo 20 – 30 tis. Eur. Rozpočet obce by toto spolufinancovanie v tomto roku neovplyvnilo,
nakoľko je reálny predpoklad tohto spolufinancovania projektu až v roku 2018. Na základe
uvedeného finančná komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť spoluúčasť v rozmedzí
20 – 30 tis. Eur.
K bodu 4.
Predsedníčka finančnej komisie navrhla rozšíriť komisiu o nových členov a požiadala prítomných,
aby navrhli kandidátov na nových členov do finančnej komisie.

K bodu 5.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Zuzana Silná PhD., poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie komisie.

Zapísala: Ing. Bartošková

Ing. Zuzana Silná PhD.
Predsedníčka finančnej komisie

