Zápisnica zo zasadnutia legislatívnej, finančnej a majetkovej komisie
Dátum: 3.6.2019
Prítomní: všetci členovia (okrem p. Gúčika) a starosta PaedDr. R. Bobocký (viď prezenčná
listina)
Predsedkyňa komisie D. Maráková privítala členov komisie a otvorila zasadnutie.
Organizácia stretnutia prebiehala podľa nasledovných bodov.
Program zasadnutia:
1. Oboznámenie sa s čerpaním rozpočtu obce Podolie za I. Q 2019
2. Zrealizované a prebiehajúce investičné zámery v obci
3. Informácia o stave úverov, ktoré má obec Podolie
4. Realizovanie neoprávneného výdavku
5. Neplatiči v obci
6. Záver a plány hlavných výdavkov na ďalšie obdobie
K jednotlivým bodom programu:
k 1.
Zo stavu čerpania rozpočtu obce v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu
a finančných operácií je zrejmé, že k 31.3. 2019 sa čerpanie položiek rozpočtu pohybuje
v rozmedzí do 25% so schváleným rozpočtom obce Podolie. K danému dňu bežný rozpočet
predstavoval stav + 277 367,39€, rozpočet finančných operácii stav +45890,67 € a stav
kapitálového rozpočtu predstavoval sumu -41 076,44€.
Za hlavné výdavky kapitálového rozpočtu sa považujú 3. splátka domu č. 140 (-15 000€),
splátka kanalizácie (-240 064,81€) a nezaplatená faktúra za predchádzajúce volebné obdobie
z rekonštrukcie KD (-17 209,64€).
Hlavné výdavky rozpočtu finančných operácií predstavovali splátky úverov /kanalizácia
6000€, Dom smútku 5259€, úver ŠFRB BD 526/A,B 4180,21€.
k 2:
Zo zápisnice 12.12.2018 tejto komisie možno vyčítať niektoré hlavné investičné plány pre rok
2019. Ich stav je nasledovný:

-

-

-

doasfaltovanie chodníkov vrátane obrubníkov pri hlavnej ceste, tam kde po oprave
chodníka zostal starý asfalt - plní sa √
vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby v smere od školy po bufet aj s finálnou
úpravou zelene - nesplní sa v roku 2019 X
pán starosta sa bude zaujímať o europrojekty, pomocou ktorých je možné dobudovať
a rekonštruovať cesty a chodníky v obci, taktiež podá žiadosť na VUC o vybudovanie
a osvetlenie prechodu pre chodcov pred školou - v riešení
naliehavá je aj sanácia cesty v smere od bufetu k fare (cesta sa zváža a láme po
okrajoch smerom ku korytu potoka a najmä v zime a za tmy tu vznikajú nebezpečné
situácie) - nesplní sa v roku 2019 X
dobudovanie detského ihriska vedľa workoutového ihriska spolu s oddychovou zónoupodaná žiadosť o dotáciu nebola na ministerstve schválená
zrekonštruovanie zastávky v časti Korytné - v riešení
výmena kancelárskeho nábytku a podlahy u administratívnych pracovníčok OCUinvestícia sa prioritne posúva na rekonštrukciu WC v KD (1. poschodie)

k 3:
Obec Podolie je k 3.6. 2019 zaťažená týmito úvermi:

Zdroj: Záverečný účet obce za rok 2018
k 4:
Vzhľadom k tomu, že obec má v správe aj 2 funkčné bytovky a 1 bytovku pred kolaudáciou,
vznikol neoprávnený výdavok v sume 18 000€ spojený s pripojením týchto objektov na
kanalizáciu.
k 5:
3 neplatiči nájomného na BD po písomnom upomenutí svoje nedoplatky uhradili resp.
dodržujú splátkový kalendár.
Naďalej sa kumuluje problém s neplatičmi za komunálny odpad. Členovia komisie navrhujú
zostaviť zoznam neplatičov a pokúsiť sa o vymáhanie mimosúdnou cestou (osobná návšteva).
k 6:
V tomto bode predniesol pán starosta požiadavku na zakúpenie obecnej multikáry vzhľadom
k tomu, že obecné vozidlá sú dezolátnom stave. Prípadný nákup multikáry by bol riešený
formou leasingu a musí sa s ním oboznámiť a podať vyjadrenie obecné zastupiteľstvo na
najbližšom stretnutí.

Predsedkyňa komisie ďalej skonštatovala, že aj keď je čerpanie rozpočtu za I.Q 2019 v súlade
s plánom, najväčšie výdavky prídu v podobe platby za asfaltovanie cca 77 000€ a taktiež boli
vyasfaltované aj úseky v časti Kopanice cca 5000€. Z plánovaných investícii budú
realizované už len finančne menej zaťažujúce a nevyhnutné v podobe havárii, prípadne
v súlade s rozpočtom.
Pán starosta ďalej informoval, že projekt „Zberný dvor“ by mal mať približne v septembri
vysúťaženého dodávateľa na techniku, kde bude dodaný aj traktor a na stavebné práce.

V Podolí, 3.6.2019, zapísala RNDr. D. Maráková

