Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča
uskutočneného dňa 20.10.2020
Prítomní poslanci:
Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Martin Bobák, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová, RNDr. Vladimír
Malý, Mgr art. Radoslav Solárik ArtD., Ing. Katarína Sýkorová PhD.
Neprítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Jozef Stanko
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper - starosta obce, Ing. Dana Blaškovičová - prednostka OcÚ, PhDr. Tatiana
Jancurová - hlavná kontrolórka obce, PaedDr. René Kováčik - riaditeľ ZŠ, Mgr. Anna Sojáková riaditeľka MŠ, Mgr. Ivo Petrík - riaditeľ ZUŠ a zamestnanci obce - Bc. Jana Hričovská a Žofia
Kočíková
1.

Zasadnutie finančnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča otvoril a viedol
predseda komisie Mgr. art. Radoslav Solárik (ďalej len „predseda komisie“).

2.

Predmetom zasadnutia finančnej komisie boli materiály predkladané na rokovanie Obecného
zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 20.10.2020.

3.

Finančná komisia rokovala o Zásadách zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ na
území obce Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky. Aplikačná prax
poukázala na potrebu zosúladenia platných zásad so Zásadami odmeňovania poslancov OZ
obce Slovenská Ľupča v oblasti vyplácania odmien, ďalej časového rozmedzia určeného k
sobášeniu v roku 2021 a zvýšeného ocenenia vybraných úkonov. Finančná komisia sa po
odkonzultovaní konkrétnych ustanovení navrhovaných zásad so zamestnankyňou obce /
matrikárkou a koordinátorkou ZPOZu p. Magdalénou Badánikovou, uzniesla na konkrétnych
návrhoch a zmenách, ktoré budú súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie obecného
zastupiteľstva dňa 20.10.2020.

4.

Matričný úrad Slovenská Ľupča v zastúpení p. M. Badánikovou požiadal o schválenie
sobášnych dní a hodín na Matričnom úrade Slovenská Ľupča pre rok 2021 v zmysle
navrhovaného rozpisu. Finančná komisia súhlasí s navrhovaným rozpisom v predloženom
znení a odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetný materiál schváliť.

5.

Prednostka OcÚ prítomným predniesla návrh na zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na
rok 2020 a podrobne špecifikovala úpravy navrhnuté Rozpočtovým opatrením č. 3/2020
(ďalej len „RO č. 3/2020“). Navrhovaná zmena sa týkala zvýšenia bežných a kapitálových
výdavkov obce vo výške nepresahujúcej výšku očakávaných príjmov. Navrhovaná zmena
rozpočtu OcÚ pozostávala zo zvýšenia bežných príjmov, zvýšenia bežných výdavkov,
zníženia kapitálových výdavkov a zvýšenia príjmových finančných operácií. K navrhovanej
zmene rozpočtu zriadených organizácií sa vyjadrili prizvaní riaditelia škôl, pričom zmena
rozpočtu škôl sa týkala zvýšenia bežných aj kapitálových výdavkov. Zapracovaním zmeny
rozpočtu č. 3 na rok 2020 dosiahne obec prebytok rozpočtu vo výške 123 501,00 €, schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 462 563,99 € a prebytok finančných operácií vo výške 390
162,99 €. Očakávaným výsledkom rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných
operácií bude prebytok rozpočtu vo výške 51 100 €. Finančná komisia nemá k návrhu na

zmenu rozpočtu obce ani k stanovisku hlavnej kontrolórky obce (ďalej len „HK obce“) žiadne
výhrady a obecnému zastupiteľstvu odporúča stanovisko HK obce vziať na vedomie a návrh
zmeny rozpočtu obce - RO č. 3/2020 schváliť v predloženom znení.
6.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s doručenou žiadosťou o dotáciu na rok 2020
od Volejbalového klubu Pirane Brusno. Finančná komisia odporúča predmetnú žiadosť
neschváliť a dotáciu na činnosť klubu na území Slovenská Ľupča z rozpočtu obce
neposkytnúť.

7.

Starosta obce ďalej oboznámil prítomných poslancov s Príkazom na vykonanie inventarizácie
majetku obce Slovenská Ľupča k 31.12.2020. Návrh na zloženie inventarizačných komisií bol
odsúhlasený v navrhovanom zložení.

8.

V závere zasadnutia predseda komisie prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie finančnej
komisie ukončil.

V Slovenskej Ľupči, dňa 27.10.2020
Zapísala: Žofia Kočíková
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