Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku
z 28.01.2019
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Financovanie CFT
Financovanie výstavby bytov zo ŠFRB
Využitie pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku
Zoznam techniky a zariadení OcÚ, plán údržby a starostlivosti
Rôzne

K bodu č.1 : Otvorenie
Predseda komisie Ing. Otto Lúdl privítal prítomných.
K bodu č.2: Financovanie Centra funkčného tréningu
V druhom bode programu sa predniesli možnosti financovania výstavby Centra funkčného
tréningu a to buď z vlastných zdrojov alebo odpredajom pozemku s následnou stavbou CFT
prostredníctvom potencionálneho záujemcu. Členovia komisie sa dohodli, že stavba sa bude
realizovať z vlastných zdrojov a bude sa pokračovať vo výbere dodávateľa stavby.
K bodu č. 3 : Financovanie výstavby bytov zo ŠFRB
P. starosta oboznámil prítomných s najvýhodnejšou alternatívou výstavby bytového domu a
s možnosťou získania prostriedkov zo ŠFRB. Tou alternatívou by bola výstavba bytového domu
prostredníctvom dodávateľa, ktorý daný objekt postaví z vlastných zdrojov v súlade s požiadavkami
obce. Obec následne hotový objekt odkúpi a požiada o úver zo ŠFRB. Členovia komisie vyjadrili súhlas
s danou alternatívou a prípravou zámeru na odpredaj pozemku.
K bodu č.4 : Využitie pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku
V štvrtom bode programu sa diskutovalo o pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku,
možnosťou by bol odpredaj pozemku súkromnej osobe po vyčlenení vodárničky a zvyšovačky za
účelom výstavby štrnástich rodinných domov v súlade s územným plánom obce.
K bodu č. 5 : Zoznam techniky a zariadení OcÚ , plán údržby a starostlivosti
Na základe p. Furikom vypracovaného súčasného súpisu pracovných strojov a techniky na
obecnom úrade sa členovia komisie dohodli vypracovať návrh na obnovenie vozového parku a plánu
obnovy techniky na OcÚ v horizonte 10 rokov. Návrhom bolo prideliť techniku konkrétnemu
zamestnancovi, aby zodpovedal za stav zariadenia a nakúpiť techniku u autorizovaného predajcu,
ktorý zabezpečí aj zaškolenie pracovníka a servis.
K bodu č. 6: Rôzne
a)
b)
c)
d)
e)

Denný stacionár – projekt doplnenie – rokovať o cene.
Ponuka Prima banky na odkúpenie akcií – zatiaľ zostávajú investované.
Žiadosť - p. Koszorú – sociálna výpomoc na bezbariérovú kúpeľňu.
Ponuka na kúpu pozemkov za poľnohospodárskym družstvom – obchvat obce.
Ponuka od p. Ing. Františka Buranského na investovanie do CP (salve-finance).

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

