Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nemce, konaného
dňa 21.02.2022 na Obecnom úrade Nemce
Prítomní:
Materiály:

podľa prezenčnej listiny
všetky materiály boli poslancom OZ zaslané v elektronickej podobe v dostatočnom
predstihu spolu s pozvánkou

1/ Výsledky inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2021
Prítomným poslancom bola predložená k nahliadnutiu Inventarizácia majetku obce Nemce
k 31.12.2021 spolu so Zápisnicou o priebehu a výsledku inventarizácie majetku Obce Nemce
k 31.12.2021. Predsedom inventarizačnej komisie bol Ing. Michal Janovec, PhD. a členmi poslanci
Oľga Kostiviarová a Mário Jackuliak. Za obec boli členmi inventarizačnej komisie Zlata Slančíková
a Ing. Zuzana Chochulová. K Inventarizácii majetku obce Nemce k 31.12.2021 nemal nikto z členov
komisie výhrady. Zápisnica o priebehu a výsledku inventarizácie majetku Obce Nemce k 31.12.2021
je priložená v prílohe k Zápisnici finančnej komisie zo dňa 21.02.2022.
2/ Návrh na vyradenie nepotrebného majetku obce
Súčasťou Inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2021 bol aj návrh na vyradenie
obecného majetku. Konkrétne ide o 5 položiek v celkovej sume 340,12 €, menovite:
Kancelárska stolička ASTRA
Mikrovlnná rúra Optimum
Ponorný mixér Electrolux
Písací stôl 2-stranný
Stolička otočná hnedá

rok nákupu: 2005
rok nákupu: 2004
rok nákupu: 2012
rok nákupu: 1992
rok nákupu: 1993

nefunkčná
nefunkčná
nefunkčný
nefunkčný
nefunkčná

Členovia inventarizačnej komisie ani prítomní poslanci na finančnej komisii nemali výhrady
k uvedenému návrhu na vyradenie. K návrhu na vyradenie starostka obce navrhla vyradiť aj knihy
Obecnej knižnice (konkrétne 1 710 kusov). Vyradené knihy neboli požičané viac ako 10 rokov, staré,
neaktuálne (atlasy, slovníky...) alebo poškodené. Okrem toho, pri inventarizácii knižnice sa zistilo, že
knihy sú napadnutú moľami, čo bolo hlavným dôvodom vyradenia.
3/ Návrh VZN obce Nemce č. 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce
Navrhované VZN č. 01/2022 určuje výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského
zariadenia v obci Nemce. Aktuálne navštevuje MŠ Nemce 20 detí. Na rok 2022 je výška dotácie
z výnosu DPFO v celkovej sume 63 168 €, to je na 1 dieťa 3 158,40 €. Dotácia z rozpočtu obce pre
MŠ Nemce predstavuje sumu 30 762 €, to je na 1 dieťa 1 538,10 €. Celková výška dotácie pre
materskú školu predstavuje na rok 2022 sumu 93 930 € (1 dieťa = 4 696,50 €). Zo strany prítomnej
poslankyne, Ing. Miry Varlovej, bol návrh na zavedenie výberových kritérií pri prijímaní detí do MŠ
Nemce, resp. na zvýšenie poplatkov pre rodičov detí, ktorých dieťa nemá v obci Nemce trvalý pobyt.

Návrh bude predložený starostke obce a prerokovávaný na najbližšom obecnom zastupiteľstve dňa
23.02.2022.
4/ Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov obce Nemce za rok 2022
Na finančnej komisii bola poslancom k nahliadnutiu dostupná Správa o čerpaní výdavkov
a plnení príjmov za rok 2022. Materiál je spracovaný prehľadne podľa funkčnej a ekonomickej
klasifikácie.
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Príjmové FO

rozpočet: 429 756,65 €
rozpočet: 191 698,17 €
rozpočet: 80 364,78 €

plnenie: 429 365,40 €
plnenie: 177 448,14 €
plnenie: 58 779,44 €

100 %
93 %
73 %

Bežné výdaje obce
Kapitálové výdaje
Výdavkové FO

rozpočet: 334 877,02 €
rozpočet: 258 136,59 €
rozpočet: 9 128 €

čerpanie: 330 458,64 €
čerpanie: 243 515,58 €
čerpanie: 9 128,16 €

99 %
94 %
100 %

Materská škola
Bežné príjmy
Príjmové FO
Bežné výdavky

rozpočet: 9 200 €
rozpočet: 0 €
rozpočet: 90 168 €

plnenie: 9 648,01 €
plnenie: 676, 98 €
čerpanie: 88 291,13 €

105 %
-%
98 %

Finančná komisia odporúča tento materiál na schválenie v OZ.

Nakoľko program rokovania Finančnej komisie bol vyčerpaný, predseda komisie poďakoval
členom komisie, ako aj ekonómke obce za ich účasť a rokovanie komisie ukončil.

Spracovala: Ing. Zuzana Chochulová

Ing. Ján Slovák
Predseda FK

