Zápisnica zo zasadnutia ekonomicko-podnikateľskej komisie zo dňa 20.4.2016
Program:
1.Otvorenie, privítanie členov , hostí
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia / územný plán, financovanie TJ Družstevník , poplatky za
prenájom v zmysle VZN obce , športové akcie pre deti, predaj pozemkov ...rôzne/
3.Diskusia
4. Prijaté návrhy a odporúčania členov

1. Predsedníčka Anna Silvestrová otvorila zasadnutie komisie, privítala členov v plnom počte ,
privítala hostí a oboznámila ich s programom.
2. Predsedníčka informovala členov o súčasnom stave ukončenia územného plánu. Pripomenula aj
hroziace riziko vrátenia dotácie , ktoré obec získala na jeho vypracovanie ešte za bývalého vedenia
obce. Dotácia nebola použitá na jeho vypracovanie podľa daných podmienok.
Členovia sa vyjadrili aj k návrhu komisie pre rozvoj a výstavbu ohľadom zaradenia do územného
plánu aj pozemky pod súčasnou Mäsovýrobou.
Podľa nich je tento návrh nepodložený požiadavkami súčasných majiteľov.
Taktiež súhlasili s tým, aby predávajúci majitelia pri predaji zabezpečili aj prístupové cesty
a inžinierske siete, tak ako aj v iných obciach. A nenechávali toto bremeno na pleciach obce, bez
toho, že by boli ochotní sa podieľať na spolufinancovaní či už územného plánu alebo vybudovaní
prístupových ciest.
3. Predsedníčka oboznámila členov o zmenách vo vedení TJ Družstevníka a o problémoch
s financovaní futbalu.
Členova poznamenali, že v posledných rokoch klesá záujem chlapcov zo Sklabine o hranie
v sklabinskom mužstve. Na trávnikoch vidieť viacej chlapcov z mesta alebo iných obcí.
Nebolo by správne pre pretrvávajúce fin. problémy ukončiť činnosť mužstva ale je nutné prehodnotiť
jeho financovanie nielen zo strany obce a využitia chátrajúcej budovy futbalového štadióna, ktorý je
jej majetkom. Navrhli, že by si TJ Družstevník mohol získať financie aj organizovaním vlastných
spoločenských akcií.
Predsedníčka informovala členov o prebiehajúcej kontrole využitia dotácii zo strany obce hlavnou
kontrolórkou obce Ing. Haršányiovou. O jej výsledku, pripomienkach a nedostatkoch, ktoré pri
kontrole zistila.
Členovia navrhli aj inú formu dotácie zo strany obce, napr. priame zakúpenie dresov, príp. iných
pomôcok namiesto poskytnutia priamych financií.

4. Ďalej sa členovia zhodli na tom, že by bolo možno zaujímavé organizovať v obci viacej kultúrnošportových akcií pre deti so zameraním lepšieho využitia voľného času.
Čo je otázka hlavne na športovú komisiu v spolupráci s kultúrnou komisiou.

4. Členovia sa zaoberali aj otázkou poplatkov a ich odpustenie za prenájom obecných priestorov pre
zložky spolupracujúce s obcou pri organizovaní kultúrno-športových akcií, napr. MDD, posedenie
s dôchodcami, vítanie Nového roku a mnohé podobné. Jedná sa o Dobrovoľný hasičský zbor, Urbár a
Hradečnicu.
Predsedníčka informovala o tom, že bolo prijaté VZN o poplatkoch, ktoré je obec povinná dodržiavať.
Treba brať do úvahy viac faktorov, že obec musí znášať náklady za réžiu a energie pri správe svojho
majetku.
Ale vždy sa takáto spolupráca ošetriť zmluvou.
Členovia mali za to, že základná réžia sa hradiť musí a pri prebiehajúcej spolupráci s obcou zvyšné
poplatky môžu byť odpustené. Napr. aj na základe zmluvy o spolupráci.
5. Na záver diskusie odzneli rôzne pripomienky zo strany členov, napr. aj výhrady voči komisii pre
rozvoj a výstavbu, ktorá sa opiera o názory členov ale nedokladá súpisku členov, ktorý sa týchto
stretnutí zúčastňujú.
Dochádza potom k pochybenostiam, či predkladané návrhy sú od všetkých členov alebo len predsedu
komisie.

5. Predsedníčka sa na záver poďakovala všetkým zúčastnením za ich účasť, návrhy a pripomienky.

