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Z á p i s   zo zasadnutia komisie pre financie a rozpočet dňa14.2.2023 

 

Termín: 14.2.2023  

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Predseda  komisie privítal prítomných 10 členov komisie /viď prezenčná listina/. Na 

komisii sa zúčastnila aj poslankyňa / nie členka finančnej komisie/pani Brunel- členka komisie 

pre riešenie situácie na Obecnej polícii. 
 

Program: 

1. Úvod, voľba zapisovateľa a overovateľov 

2. Spoločné zasadnutie spolu s členmi iných komisií ohľadom Obecnej polície 

3. Pridelenie dotácií na rok 2023 občianskym združeniam a spolkom 

4. Úprava rozpočtu č. 6 (2022) a rozpočet 2023 

5. Návrhy VZN: Všeobecne záväzné nariadenie o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole; 

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Bernolákovo; 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a 

školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo a školám a školským zariadeniam, 

ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo; Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo; 

6. Využitie priestorov na Hornom dvore 

7. Rôzne 

K bodu 1: 

  

Za zapisovateľku je zvolená na celé obdobie p. Kiššová Katarína 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Martin Berčík a Adam Otiepka 

 

K bodu č.2: 

 

 Na zasadnutí komisie sa zúčastnila aj pracovníčka ekonomického odboru pani Benkovská, 

ktorá má na starosti mzdovú agendu a personalistiku. Odpovedala na otázky poslancov ohľadom 

mzdových nárokov prezentovaných v návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 Pani poslankyňa Brunel mala požiadavku na pani Kiššovú, aby do piatka 17.2.2022 

predložila komisii podklady, položkové čerpanie rozpočtu OP za roky 2021 a 2022, ako podklad 

pre následnú činnosť komisie. Dohodnuté bolo, že do piatka bude mať predsedníčka komisie pani 

Burešová podklady, o ktoré žiada pani poslankyňa Brunel. Po prerokovaní tohto bodu pani 

poslankyňa Brunel aj pán poslanec Jakubovič zo zasadnutia komisie odišli. 

 

K bodu č.3: 

 

Poslanci boli oboznámení s podkladom ekonomického oddelenia - Pridelenia dotácií na 

rok 2023 občianskym združeniam a spolkom. V predloženom materiáli bol uvedený aj spolok RK 

Bernolákovo, ktorý v priebehu februára ukončil činnosť, preto bola tabuľka upravená o tento 

subjekt. Následne sa poslanci hlasovaním rozhodli, že žiadostiam č.13, č.15, č.18, č.21 navrhujú 

prideliť 0,- €. Celková suma na pridelenie dotácii ako odporúčanie finančnej komisie bude 46 800,- 

€. 
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K bodu č.4: 

 

 Vedúca ekonomického odboru poinformovala členov komisie o úprave rozpočtu č.6, 

ktorá bola vykonaná  rozpočtovým opatrením VI.B dňa 28.12.2022 v kompetencii starostu obce. 

Pri úprave bola uplatnená aj kompetencia vyplývajúca z uznesenia č.8/1/2022. Bolo vysvetlené, 

že úpravu rozpočtu na zasadnutí obecného zastupiteľstva vezmú poslanci na vedomie. Že už bola 

zapracovaná do uzávierky, bola poslaná na MFSR.  

  

K bodu č.5: 

  

 VZN týkajúce sa škôl neboli na zasadnutí komisie podrobne rozoberané, nakoľko tvorca 

VZN sa komisie nezúčastnila. Bolo skonštatované, že tvorbou, prepočtami a návrhom sa budú 

zaoberať na zasadnutí školskej komisie. 

 VZN týkajúce sa odpadov budú preberať na príslušnej komisii. 

 VZN o umiestnení herní a kasín preberané podrobne tiež nebolo, avšak všetci členovia sa 

vyjadrili že súhlasia, aby sa hazard na území obce nepodporoval. 

 

K bodu č.6: 

 

 K tomuto bodu prebehla búrlivá diskusia. 

Pani poslankyňa Pipíšková  vyslovila svoj názor, že takto predložený materiál ona nebude ani len 

brať na vedomie, dá ho stiahnuť z rokovania.  

Predniesla zistenie, že dve rodiny ktoré bývajú v našom objekte v prenajatých bytoch sú 

v neskolaudovaných priestoroch, preto je potrebné tieto dve rodiny presťahovať. 

Na základe pondelkovej obhliadky priestorov bolo zistené, že je tam veľké množstvo krabíc, 

v ktorých je bio etanol. Pýtala sa čo s ním bude obec robiť. 

Poslanci diskutovali a pýtali sa, aké sú etapy rekonštrukcie objektu v roku 2023,2024. Podľa ich 

názoru by bolo správne zazmluvniť projektanta, ktorý by objekt zameral, vypracoval analýzu čo 

všetko je potrebné v objekte spraviť, aby mohol slúžiť obci a až potom plánovať opravy. 

Záverom bolo skonštatované, že toto je veľmi obsiahla problematika, ktorej sa treba detailne 

venovať. 

 

K bodu č.7: 

 

 V rôznom, pán zástupca starostu informoval poslancov a aktivistu o rokovaniach na BSK 

ohľadom pripravovaných projektov na rok 2023 a nasledovné roky, informoval o pripravovanom 

dodatku k budovaniu ZŠ. 

Poslanci žiadali zapisovateľku, aby k zápisnici priložila podklad k mzdám do rozpočtu, podklad 

od DHZO do rozpočtu, podklad pre komisiu ohľadom OP. 

O 17.45 hod. poslankyňa pani Pipišková z rokovania odišla kvôli tomu, že jej končili vychádzky 

v rámci PN a prehlásila, že sa zúčastnila rokovania bez nároku na odmenu. 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Katarína Kiššová – tajomníčka komisie 

 

Zápisnicu overili : Ing. Martin Berčík 

         Adam Otiepka  


