ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA KOMISIE PRE ROZVOJ OBCE MILOSLAVOV zo dňa 11.12.2017
Body programu:
1.
Prerokovanie návrh rozpočtu na rok
v pripomienkovacom konaní
2.
Pripomienky k VZN o miestnych daniach
3.
Iné

2018

a zaslaných

pripomieno

1. Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 2 358
641,26 EUR, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane
príjmových a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2
294 679,00 EUR, bežné výdavky vo výške 1 806 507,80 EUR kapitálové výdavky vo výške
446 579,46 EUR.
Finančné operácie vo výdavkovej časti sú 105 554,00 EUR. Tieto výdavky budú kryté z
bežných príjmov na splátky úverov.
Rozpočet je zostavený v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií
Slovenskej republiky a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v
znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č.
10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č.
6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č.
3/2012).
Programový rozpočet obce Miloslavov na roky 2018 – 2020 s komentárom bude
vypracovaný po schválení rozpočtu na rok 2018.
Predložený návrh predstavila pracovníčka ekonomického oddelenia pani Hana Pokorná
a zodpovedala doplňujúce otázky členov komisie.
J.Grujbárová upozornila, že nevyčerpaný zostatok v rozpočte za školu možno preniesť do
roka 2018, avšak je potrebné ho alokovať mimo prevádzkových nákladov a mimo
splácania úveru. Zároveň pripomenula možnosti využitia prenájmu služieb vrátane
majetku.
H.Pokorná potvrdila, že škola je kompletne financovaná zo štátnych zdrojov. Naopak,
materská škola je celá financovaná z obecných zdrojov (okrem predškolákov) ako aj celá
družina je financovaná z prostriedkov obce.
Členovia komisie prerokovali možnosti uplatnenia zdrojov z miestneho poplatku za
rozvoj, najmä opravy ciest (Lesná, Čerešňová) a (cyklo)chodníkov, modernizácie RŠC
(rekreačno-športového centra) a parkoviska pri železničnej stanici.
Návrh rozpočtu obce bude predmetom schvaľovania rokovania Obecného zastupiteľstva
dňa 13.12.2017.

2. PREROKOVANIE PRIPOMIENOK
Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2018

K

NÁVRHU

ÚPRAVY

SADZIEB

PRE

DAŇ

Na stretnutí KPROM dňa 24.11.2017 bol členmi komisie prijatý záver odporučiť
Obecnému zastupiteľstvu nasledovné:
Na základe prerokovania žiadosti obyvateľov a na základe záverov z analýzy porovnania
sadzieb dane z nehnuteľností a finančného dopadu na obecný rozpočet, členovia KPROM
odporúčajú Obecnému zastupiteľstvu návrh na:
zníženie sadzby dane z bytov na 0,450 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru,
Zároveň, KPROM odporúča komplexné prehodnotenie všetkých sadzieb dane
z nehnuteľností koncom roka 2018 s účinnosťou od 1.1.2019.
Členovia KPROM prerokovali prišlé pripomienky v pripomienkovacom konaní a
komisia naďalej trvá na odporúčaní pre OZ zo dňa 24.11.2017.
3. Iné
Bezhotovostné platby za TKO ätuhý komunálny odpad)
Pripomenúť obyvateľom, že je možná bezhotovostná platba za TKO až do 31.3.2018 za
rok 2018, pričom nálepka a vrecia budú doručené každému následne po prijatí platby na
účet obce do 2 týždňov.

Zápisnicu spísala R.Bačová.

Prezenčná listina s podpismi prítomných členom KPROM
zápisnici.
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