Zápisnica zo zasadnutia ekonomicko‐podnikateľskej komisie zo dňa 26.8.2015
Program:
1.Otvorenie, privítanie členov
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia / otvorenie rozpočtu, prešetrenie zmlúv so zorkovským
spoločenstvom, činnosť komisií, koncepcia web stránky obce, iné...../
3. Informácia o voľbe HK
4. Návrh komisie na doplnenie členov
5. Diskusia, odporúčania členov na riešenie problémov v zmysle programu
6. Záver
1. Predsedníčka Anna Silvestrová otvorila zasadnutie komisie, privítala členov v plnom počte
a oboznámila ich s programom.
2. Komisia bola oboznámená s výsledkami volieb hlavného kontrolóra. Predsedníčka poďakovala Ing.
Haršányovej za doterajšiu spoluprácu ako členky komisie. Týmto bolo jej členstvo zrušené a komisia
sa zaoberala predkladaním návrhov na náhradníka, prípadne rozšírenia počtu členov. Medzi
navrhnutými bol: Ing. Marek Majerčík, Juraj Belička. Predsedníčka si vzala za úlohu navrhovaných
osloviť s touto ponukou.
Členovia komisie požiadali hlavnú kontrolórku o plnenie úloh pre HK v zmysle prijatého uznesenia OZ,
o vykonávanie pravidelnej kontroly uzatvorených zmlúv medzi obcou a fyzickými a právnickými
osobami, o čerpaní fin.prostriedkov a o dôslednú kontrolu dokladov. Výsledky kontrol žiadajú
predkladať minimálne raz za mesiac okrem zasadnutí OZ aj na zasadnutí ekonomicko‐podnikateľskej
komisie.
3. Ďalším bodom bolo otvorenie problematiky rozpočtu obce podľa súčasných finančných potrieb.
Členovia požiadali o analýzy a argumentácie, na základe ktorých sa bude rozpočet upravovať,
prípadne aj o ich účasť na jeho úprave a následne novej tvorbe.
Členovia dôrazne upozornili na nedoriešenú úlohu z prijatého uznesenia obce: doriešenie zmlúv so
zorkovským spoločenstvom. Navrhli prešetriť jednotlivé zmluvy, ich finančné plnenie a následne
zorganizovať stretnutie so zástupcami oboch strán. Ak by nedošlo k dohode, komisia odporúča
postúpiť túto záležitosť na právne vymáhanie. Odporúčajú zaangažovať aj komisiu pre rozvoj
a výstavbu.
Ďalej sa členovia informovali o prebiehajúcej výstavbe nájomných bytov a o prebiehajúcich
rokovaniach s firmou AGS.
Členov zaujímalo aj plnenie pripomienok z protokolu NKU.
Ďalej členovia žiadali vytvorenie zásad pre činnosť jednotlivých komisií, ich úlohy a očakávania zo
strany starostu obce a poslancov. Tiež ich zaujímala doterajšia činnosť jednotlivých komisií.

Vyslovili miernu kritiku na koncepciu web stránky obce. Róbert Roganský ponúkol pomoc pre jej
tvorbe a dopĺňaní.
Komisia riešila aj problematiku separovania odpadu v obci a načrtla aj otázku preplácania nadčasov
niektorých zamestnancov obce.
V rámci diskusie predsedníčka členov oboznámila aj o iných aktivitách obce: preznačkovanie
kultúrno‐spoločenské aktivity / beh SNP, položenie vencov padlým vojakom a občanom, príprava na
stretnutie s dôchodcami, či rôzne iné....podľa pripomienok členov /
4. Na záver sa členovia komisie zhodli na tom, že za prvoradú úlohu na 2.polrok 2015 si považujú:
‐ otvorenie rozpočtu a doriešenie finančného plnenia zo strany zorkovského spoločenstva.
Tieto úlohy sú nevyhnutné pre finančný štart obce na ďalšie obdobie.
Tiež plnenie pripomienok z protokolu NKU.
Komisia žiada o možnosť k nahliadnutiu zmlúv a dokladov týkajúcich sa výstavby nájomných bytov.
5. Na záver sa predsedníčka poďakovala za účasť, príspevky, nápady a pripomienky členov.

