
Zápisnica 

zo  stretnutia Komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá 

 

Miesto stretnutia: v priestoroch reštaurácie Štadión v Častej. 

Dátum:  14.6.2022 o 18.00 hod (utorok) 

Prítomní: Ľubica Cíferská, Jozef Grajciar, Alena Užovičová, Ľubica Opálková, Simona Šeborová Andrej 

Dobrovič, Zuzana Polčičová – ekonómka OÚ Častá 

Telefonicky konzultované : Peter Tatranský, zástupca starostu OÚ Častá  

Na začiatok predsedkyňa finančnej komisie privítala členov komisie.  Pani Zuzana Polčičová 

informovala o plánovanom použití finančných prostriedkov  na Rezervnom účte. Stretnutie prebehlo 

riadne podľa priložených materiálov. K jednotlivým programom komisia prijala nasledovné 

odporúčania: 

1. Vybudovanie-chodníka-na-ulici-Štefanovská – z hľadiska bezpečnosti ide o investíciu, ktorá sa 

stáva prioritou č.1.  

Záver: po zhodnotení finančnej situácie FK odporúča  vybudovanie chodníka  na ulici 

Štefanovská čo v najkratšom čase a navrhuje  použiť finančné prostriedky  z Rezervného 

fondu. Momentálne je však nutné vykonať kontrolu platnosti napr. stavebného povolenia 

a iné doklady. 

 

2. Rekonštrukcia-cestnej-komunikácie-Fándlyho – komisia bola  oboznámená s dokumentáciou 

stavebnej komisie a súhlasí s návrhom opravy  cesty s komplexnejším riešením, t.j. 

dobudovanie zároveň žľabov na odvádzanie povrchových vôd.  

Záver: Finančná komisia navrhuje plánované výdavky na opravy cesty na Fándlyho  ulici 

presunúť na nasledujúce obdobie r. 2023. Finančné prostriedky na Rezervnom fonde nie je 

možné použiť na opravu miestnej komunikácie. Komisia odporúča do budúcoročného 

rozpočtu naplánovať zvýšenie finančných prostriedkov na výdavky miestnych komunikácií 

(oprava cesty).  

Prehľad plánovaného čerpania Rezervného fondu: 

Súčasný stav účte Rezervného fondu:         418 854,99 €    
Príjem do RF za rok 2021         111 842,13 €    
Plán. príjem za sch. Žiadosti o NFP            97 603,28 €    
Spolu plán na RF na rok 2022 vo výške:         628 300,40 €    

    
Plánované výdavky 2022 2023 

spoluúčasť prístavba ZŠ            64 569,54 €  50% z celkovej sumy 64 569,54 € 

PD za prístavbu MŠ            40 040,00 €      

spoluúčasť prístavba MŠ            43 604,87 €  50% z celkovej sumy 43 604,87 € 

neoprávnené výdavky MŠ            52 247,00 €  15% z celkovej sumy 298 100,00 € 

nová kuchyňa  ZŠ výdavky            70 000,00 €  refundácia v roku 2023   

PD  Zberný dvor            20 000,00 €      

        



Spolu plán výdavky 2022:         290 461,41 €      

        

Predpokladaný zostatok na rok 2022         337 839,00 €    406 274,41 € 

 

 

3. Projektová dokumentácia k zbernému dvoru. 

Záver: FK navrhuje schválenie  finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 

a vypracovanie ŽoNFP predbežne vo výške 20 000,00 €.  Náklady odporúča pokryť 

z Rezervného fondu (viď. tabuľka). 

 

4. Vypracovanie projektu pamp track 7 860,00 –  členovia navrhli odložiť uvedenú investíciu, 
z finančného dôvodu.   Uviedli taktiež určenie priorít v investíciách v obci, kde prioritou je 
ukončiť začaté aktivity.    
Záver: FK navrhuje  počkať na možnosti zapojenia sa do výziev na športoviská. 
 

5. Zriadenie stojísk pre odpadové kontajnery pre Fándlyho ulicu návrh stavebná komisia 
navrhuje podielové spolufinancovanie obec  verzus spoločenstvo bytov, prípadne obyvateľov 
ako súkromných vlastníkov bytov.  Na začiatok by bolo vhodné vyčleniť pozemky. Na ktorých 
stojiská budú stáť. 
 
 

6. Rôzne - informácie o zvýšenom čerpaní, ktoré ovplyvňuje rozpočet napr. obstaranie IKT na 
OÚ, príjem nového zamestnanca – odpadové hospodárstvo, náklady na presun a zriadenie 
knižnice,  náklady na zriadenie  tried materskej školy  v priestoroch knižnice  a iné. 
Pani Polčičová zároveň upozornila na nasledovné možné riziká pre rok 2023: 

- nepriaznivý vývoj s prideľovaním podielových daní na rok 2023 

- zvýšenie cien energií už za rok 2022 

- celkové zvýšenie cien na obstaranie materiálov a služieb nielen na prevádzku OÚ, ale aj 

schválených projektov. 

 

 

Záver – poďakovanie všetkým zúčastneným. 


