Zápisnica k podnetom a návrhom členov komisie finančnej,
správy majetku obce a inventarizačnej

Vzhľadom na situáciu ohľadom opatrení súvisiacich s vírusom COVID 19 komisia
nezasadla, ale komunikovala e-mailovou formou.
Predseda komisie Ing. Daniel Pindeš, e-mailom vyzval dňa 18.4.2020 všetkých členov
komisie ako aj poslancov, aby do termínu 21.4.2020 predložili svoje návrhy, podnety
a dotazy, ktoré ich zaujímajú v súvislosti s prípadnými úspornými opatreniami obce v tomto
období, keď sú samosprávam krátené podielové dane. Aký rozdiel v príjme podielových daní
zaznamenala naša obec, alebo ako sme na tom s čerpaním rozpočtu za 1.Q. 2020. Členovia
komisie, ktorí reagovali na výzvu predsedu komisie vyjadrili súhlas s takouto formou
komunikácie.
Sumarizácia podnetov a návrhov:
Renáta Godárová:
ako obec zasiahla táto situácia v 1.Q. 2020
Mgr. Katarína Beňová: aké opatrenia sa prijali, alebo sa plánujú prijať nakoľko sa podľa
prepočtov objavujú informácie o nižších podielových daniach o cca
30%. Sú v tejto dobe nejaké výzvy do ktorých sa vie obec zapojiť
a získať tak nejaké finančné prostriedky?
Igor Kuruc:
Bolo by dobré. keby sa v platnom rozpočte vyznačili položky v troch
leveloch (semafor)
a. Červená zóna – položka, kde sa neodporúča krátiť financie a sú viazané platbou
v prospech tretích strán
b. Oranžová zóna – položka, kde sa odporúča šetriť formou krátenia financií ≤ 30%
tu by mali byť položky, ktoré neobmedzujú život obyvateľov obce, ale len réžiu
obecného úradu
c. Zelená zóna – položka, kde sa odporúča šetriť formou krátenia financií ≥ 30% sú
to položky, ktoré mierne ovplyvňujú život obyvateľov tj. všetky položky, ktoré
rieši bežná domácnosť v čase krízy a odoprie si komfort
Poslanci: Valéria Kurucová a Michal Beňo vyjadrili súhlas s predloženými podnetmi
a návrhmi.
Členovia komisie: Katarína Kóšová, Ing. Renáta Škodová a Ing. Stanislav Brath neposlali
žiadne podnety a návrhy.

Záver:
Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu požiadať obecný úrad
o informácie týkajúce sa podnetov a návrhov členov komisie a navrhnúť
zmeny v rozpočte prijatím rozpočtových opatrení v rozsahu, aby nebol
ovplyvnený bežný chod obce.
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