Zápisnica zo zasadnutia legislatívnej, finančnej a majetkovej komisie
Dátum: 12.12.2018
Prítomní: všetci členovia a starosta PaedDr. R. Bobocký (viď prezenčná listina)

Pán starosta a predsedkyňa komisie D. Maráková privítali členov komisie a otvorili
zasadnutie. Hlavným cieľom stretnutia bola finálna úprava rozpočtu obce Podolie na rok 2019
s výhľadom na roky 2020,2021.
V porovnaní so zverejneným rozpočtom nastali ešte úpravy v nasledovných častiach:
-

kapitálové výdaje Kanalizácia MŽPSR upravené na 500 000€
spolufinancovanie kanalizácie 5% upravené na 25 000€
doplnenie kapitálových výdavkov na kompostéry 95 737€
zníženie výdavkov na energie na sumu 55 000€
zníženie výdavkov na služby na sumu 84 883,24€
aktualizovanie kapitálových príjmov na zberný dvor vo výške 183 315,87€ a jeho 5%
spolufinancovanie
zníženie nákupu pozemkov, strojov a prístrojov na 15 000€ jednotlivo
navýšenie výdajov na inžinierske siete na 150 000€
navýšenie výdajov na detské ihrisko vo výške 10 000€

Zmeny v rozpočte vyplynuli z diskusie o prioritných investíciách v obci, ktoré vyplývajú
z aktuálneho stavu.
Členovia komisie sa zhodli na nasledovných prioritách pre rok 2019:
-

-

-

doasfaltovanie chodníkov vrátane obrubníkov pri hlavnej ceste, tam kde po oprave
chodníka zostal starý asfalt
vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby v smere od školy po bufet aj s finálnou
úpravou zelene
pán starosta sa bude zaujímať o europrojekty, pomocou ktorých je možné dobudovať
a rekonštruovať cesty a chodníky v obci, taktiež podá žiadosť na VUC o vybudovanie
a osvetlenie prechodu pre chodcov pred školou
naliehavá je aj sanácia cesty v smere od bufetu k fare (cesta sa zváža a láme po
okrajoch smerom ku korytu potoka a najmä v zime a za tmy tu vznikajú nebezpečné
situácie)
dobudovanie detského ihriska vedľa workoutového ihriska spolu s oddychovou zónou
zrekonštruovanie zastávky v časti Korytné
výmena kancelárskeho nábytku a podlahy u administratívnych pracovníčok OCU

Ďalej z diskusie vyplynulo nasledovné:
-

-

vzhľadom k tomu, že novelou zákona o odpadoch budú opäť narastať poplatky za
komunálny odpad, je potrebné venovať pozornosť tomu ako v obci zefektívniť
separovaný zber a zapojiť viac obyvateľov do separovania. Obyvateľom obce je
potrebné sprístupniť informácie o možnostiach separovania, vytvoriť im lepšie
podmienky na separovanie a taktiež na dočasnom zbernom dvore na miestnom
družstve zabezpečiť regulovaný odber veľkokapacitného a stavebného odpadu do
doby, kým nebude v obci sfunkčnený zberný dvor, s čím sú spojené aj ďalšie
investície.
potrebná je aj údržba existujúceho detského ihriska pri cintoríne a taktiež zelene
v miestnom stavidle
na jar 2019 má finálnou úpravou prejsť aj cvičné futbalové ihrisko, na ktoré bola
vyvezená navážka pri budovaní kanalizácie
pani JUDr. Babušková informovala o možnostiach vymáhania poplatkov za smeti od
neplatičov súdnou exekúciou

Iné nepredpokladané investičné náklady, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte budú prejednané
komisiou a následne na stretnutí zastupiteľstva.

V Podolí, 12.12.2018,

zapísala RNDr. D. Maráková

