Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 14. decembra 2016

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 7721671

Číslo: 11-OZ/2016

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 2. decembra. 2016

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
14. decembra 2016 ( streda ) o 16.00 hod. v malej zasadačke kultúrneho domu
v Pastovciach

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Interpelácia poslancov.
Rozpočet obce na rok 2017.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Diskusia.
Uznesenie.
Záver.
Oto Mészáros
starosta obce

ROKOVANIE:

1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce p. Mészáros Oto privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
zasadnutie je uznášanie schopné, sú prítomní 7 poslanci Obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka:

Adriana Kuczmanová

Overovatelia:

Júlia Szücsová, Magdaléna Szépová

3. Schválenie programu zasadnutia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Interpelácia poslancov.
Rozpočet obce na rok 2017.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Diskusia.
Uznesenie.
Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

4. Interpelácia poslancov.

Anna Némethová – Mikuláš
Tento rok nie sú financie na tieto oslavy.

5. Rozpočet obce na rok 2017.

Rozpočet bol schválený.
Zdržala sa: Nikolett Pető
Za: ostatní

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
schválený uznesením OZ č. /2016
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01. 01. 2016.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a pracovný úväzok hlavnej kontrolórky.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a časovej
náročnosti.
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a.) Pravidelné, tematické kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonať :
1. Kontrolu stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Pastovciach za II. polrok 2016 v zmysle
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p..
2. Kontrolu stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za II. polrok 2016 v zmysle
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z.
a zákona č. 29/2015 v z. n. p.
3. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za rok 2016.
4. Vykonať kontrolu procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu
riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy. (ku dňu 31. 12. 2016)
b.) Ostatné kontroly
 Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe
vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných
podnetov k výkonu kontroly.
 Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia OZ - priebežne.
 Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií OZ.
 Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími
inštitúciami
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2016 – pred jeho schválením v OZ.
Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2017.
3. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2016.

Plán činnosti prijatý.
Zdržala sa: Nikolett Pető
Za: ostatní.

7. Diskusia
Šejli Csaba – Prosí o predloženie plánu činnosti jednotlivých komisií
Anna Némethová – informovala o organizácii stretnutia remeselníkov na deň 17. 12.2016
Júlia Szücsová – stretnutie dôchodcov 16. 12.2016

8. Uznesenie.
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia OZ v Pastovciach
konaného dňa 14. decembra 2016.

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1.
2.
3.

Znesené diskusné príspevky.
Interpelácie poslancov.
Stanovisko HK k „návrhu rozpočtu na rok 2017“

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B. schvaľuje
1. Program rokovania 10. zasadnutia OZ.
2. Rozpočet obce Pastovce na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019.
3. Plán kontrolnej činnosti na I polrok 2017.

4. Výdavky hradené na rekonštrukciu verejného osvetlenia na nasledujúce roky uhrádzať
z rezervného fondu obce vo výške 3510€/rok.

C. ukladá
1. Predsedom jednotlivých komisií predložiť plán činnosti na rok 2017 na
nasledujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie jednohlasne prijaté.

9. Záver.
V Pastovciach 19. decembra 2016
Spracovala: Adriana Kuczmanová

Overovatelia:

............................................................

Júlia Szücsová

............................................................

Magdaléna Szépová

............................................................

..............................................................
Oto Mészáros, starosta obce

