Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku
z 26.4.2019
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Model prevádzkovania KTR
Výška a spôsob dotácie koncových účastníkov KTR
Rôzne

K bodu č.1 : Otvorenie
Predseda komisie Ing. Otto Lúdl privítal prítomných.
K bodu č.2 a 3: Model prevádzkovania KTR a výška a spôsob dotácie koncových účastníkov KTR
P. Gonda, konateľ Kalná KTR s.r.o. , načrtol možnosť ďalšieho fungovania obchodnej spoločnosti
s minimálnymi nákladmi, pričom dodávateľom signálu bude firma Slovanet s.r.o. Koncom mája 2019
sieť na prenos káblového a internetového signálu by mala prejsť rekonštrukciou a tým by sa mala
zvýšiť kvalita. Predmetom diskusie bolo akou výškou bude obec dotovať poplatky za káblovú
televíziu a internet na domácnosť . Navrhla sa alternatíva 5 €/internet a 3 €/káblová televízia alebo 8
€/internet. Dohodlo sa na stretnutí ohľadom doriešenia danej problematiky o dva týždne.
Predseda finančnej komisie navrhol rokovať s firmou Slovanet s.r.o. , či sa dĺžka viazanosti neprejaví
na zmluvnej cene dodávanej služby a ako je riešený servis. P. Ing. Richard Strákoš - kontrolór,
preverí, akým spôsobom by sa dalo ukončiť fungovanie Kalná KTR s.r.o.
K bodu č. 4 : Rôzne
a/ P. Šinková , konateľka spol. Služby Kalná s.r.o, predložila žiadosť o poskytnutie bežného
transferu na navýšenie miezd a odmien pre zamestnancov organizácie vo výške 7 000 €. Odôvodnila
to tým, že zamestnanci spoločnosti nemali navýšené mzdy od roku 2016 a od 01.01.2019 sa
valorizovali platy všetkých zamestnancov verejnej správy.
b/ Ing. Otto Lúdl vyzval členov finančnej komisie na zistenie výhod v oblasti možností
prevádzkovania kamerového systému formou chráneného pracoviska alebo chránenej dielne.
c/ P. starosta Ing. Ladislav Éhn informoval prítomných:
-

ponuka od Ing. Bartka na analýzu a návrh na vyregulovanie kúrenia na sídlisku JUH vo výške
3 500 €,
relaxačno-športový areál – sumár požiadaviek opravu a údržbu,
zmapovať po obcí výtlky a potrebné opravy
oprava chladenia v pálenici
oprava plotu pri starom zdravotnom stredisku v Kálnici

Predseda komisie poďakoval všetkých prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Ing. Vajdová

Ing. Otto Lúdl
predseda komisie

