Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 07. októbra 2011

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Interpelácia poslancov.
Sprava hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly
za I. polrok 2011.
Správa o vykonaní finančného auditu za rok 2010.
Úprava príspevku na stravu MŠ
Diskusia.
Uznesenie.
Záver.

ROKOVANIE:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta sa ospravedlnil nakoľko zo zdravotných dôvodov sa nevedel zúčastniť na zasadnutí.
Predsedajúci zástupca starostu obce Štefan Mészáros privítal všetkých prítomných a konštatoval, že sú
prítomní 6 poslanci obecného zastupiteľstva a zasadnutie je uznášania schopné. Poslankyňa H. Bolyová
sa ospravedlnila, že bude meškať asi 30 minút . Oboznámil prítomných s programom rokovania,
v ktorom nastala zmena nakoľko Bod 6 Obecný vodovod- stanovenie vodného chce predniesť starosta
obce z toho dôvodu tento bod bol vynechaní z programu a bol doplnení nový Bod 6 Úprava príspevku
na stravu MŠ
Nikolett Pető – prečo sme dostali iný program a nie ten ktorý je predložený
Mészáros Štefan – nakoľko skutočnosti týkajúce sa bodu 6. chcel predniesť starosta obce, pretože
považuje za dôležité, aby o tom informoval poslancov a občanov on.
Nikolett Pető –stále sa mení program a mi o tom nikdy nevieme aj napriek tomu, že sme žiadali
starostu, aby nás o takých veciach informoval.
Mészáros Štefan – ako už bolo povedané zmenu v programe sme navrhovali z toho dôvodu, že ten bod
6.) chcel predniesť starosta, ktorý sa nevie zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
HLASOVANIE:
Za-, J. Fodorová, J. Szűcsová, P. Chrenko, Š. Mészáros, N. Pető, P. Brezovický
Proti- nikto
Zdržal sa – nikto

Bod 2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určujem p. A. Toldiovú a za overovateľov zápisnice p. P. Chrenku a p. J. Szűcsovú.

Bod 3. Interpelácia poslancov
N. Pető – Kedy ste obdŕžali zmenení program rokovania, nakoľko aj minule sme poprosili starostu aby
nám všetko poslal včas.
A. Toldiová- Dnes ráno, kedy už bolo jasné že starosta sa nevie zúčastniť.
Š. Mészáros – Nakoľko starosta chce predviesť Bod 6.

Bod 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly za I.
polrok 2011
Príloha č. 1 predkladá Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce

Túto správu dostal každý poslanec, ak máte nijaké otázky k tomu môžete sa obrátiť na hlavnú
kontrolórku.
K správe neboli žiadne pripomienky, ani otázky.
Poslanci správu brali na vedomie

Bod 5. Správa o vykonaní finančného auditu za rok 2010
Správa tvorí prílohu č. 2
Táto správa tiež bolo každému poslané.
N. Pető –Prečo sme dostali iba tú jednu stranu, správa tvorí viac strán.
A. Toldiová – Audítor nechal správu je to na obecnom úrade, nech sa páči môžete prísť pozrieť sa na to,
ale audítor nechal zvlášť túto správu pre poslancov obecného zastupiteľstva.
N. Pető – Prečo sme zavolali audítora je to pre obec finančne náročné.
A. Toldiová – Lebo je to povinnosť vyplývajúca zo zákona
Poslanci správu brali na vedomie.

Bod 6. Úprava príspevku na stravu MŠ
Príloha č. 3
N. Pető – Už viackrát bolo povedané, aby sme dostali dokumenty dopredu, pri zmene programu, aby
sme sa k tomu vedeli vyjadriť.
Š. Mészáros – Tak máme to odročiť, lebo to už má platiť od septembra.
N.Pető – a prečo sme nedostali VZN
A. Toldiová – Všetky VZN –ky sú zverejnené na web stránke obce.
N.Pető – Keď sme o tom hlasovali vtedy už môžeme vidieť VZN.
HLASOVANIE:
Za – J. Fodorová, J. Szűcsová, P. Chrenko, H. Bolyová, Š. Mészáros, N. Pető, P. Brezovický
Proti – nikto
Zdržal sa - nikto

Bod 7. Diskusia
Predsedajúci zástupca starostu obce Štefan Mészáros otvoril diskusiu, kde sa mohli zapojiť aj občania.
H. Bolyová – ospravedlnila sa za meškanie a predviedla na doplnenie programu. Prerokovať ešte raz
plat starostu.
N. Pető –prečo treba stále zmeny nerozumiem.
P. Brezovický- keď nie sú peniaze tak nerozumiem prečo o tom hlasovať.
HLASOVANIE:
Za- J. Fodorová, J. Szűcsová, P. Chrenko, H. Bolyová, Š. Mészáros
Proti – N. Petőová, P. Brezovicky
Zdržal sa- nikto
Š. Mészáros – bod bol zaradení do programu ako Bod 10. Prerokovanie platu starostu obce prosím
môžete sa k tomu vyjadriť.
H. Bolyová – Je to absurdné, že starosta ktorí pôsobí už 20 rokov má taký istí plat ako začínajúci
starostovia. Navrhujem 1% na každý rok 20 rokov 20%.
N. Pető – Na to sme už raz hlasovali.
P. Brezovicky – Ja sa k tomu nepripájam.
N. Pető - Nerozumiem prečo by sme mali o tom vôbec hlasovať, budeme o tom hlasovať každý
týždeň.

P. Brezovicky – Plat znížili zo zákona, ale treba o tom hlasovať keď už to máte dojednané.
Dá sa šetriť, treba dane vyberať, používanie služobného vozidla. Dá sa zvýšiť len to vysvetlite ľudom vy.
N. Pető – Keď obec má peniaze tak je to v poriadku, ale keď nie tak tomu nerozumiem
P. Brezovicky- Treba lepšie hospodáriť. Bolo by potrebné robiť anketu, kto koľko platu by dal
starostovi.
N. Pető – Zo zákona znížili o 10% plat starostov, tak k tomu nerozumiem.
A. Toldiová - Áno máte pravdu, ale ďalej v zákone písané, že obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
D. Bakonyiová – O týchto neplatičoch, to už sme aj starostu poprosili, aby spravil nejaký splátkový
kalendár, treba na nich poriadne zatlačiť, že to sa tak nedá. Keď inak nepôjde treba exekúciou
vymáhať nedoplatky. Treba ich vyhodiť z domu, majú kde bývať nešli by na ulicu.
Š. Mészáros – Ja som za.
D. Bakonyiová – Niekto tam nazbieral aj 200 tisícové ( v korunách) nedoplatky, treba to riešiť.
A. Toldiová - Už sú prichystané výzvy, ak nebudú uhradené nedoplatky obec pristúpi k deložovaniu
a budú vymáhané pohľadávky exekúciou.
D. Bakonyiová – Rédliová Marika keď tam ešte robila hovorila, že ona zaúčtuje aj po 10 Eur keď niekto
platí.
A. Toldiová- Áno je to tak, aj 1 Euro je zaúčtované, ale 200 tisícové nedoplatky nie sú.
M. Szépová- Ak môžem, ja teda ako najviac kompetentná z prítomných. Áno je to tak ako hovoríte, ale
tam boli od začiatku problémy, s oknami, zo stenami, keď išla tá bytovka rozpadnúť a to ešte v čase
keď boli predchádzajúci poslanci a nikto sa na to neprišiel pozrieť.
Sú tam taký obyvatelia, ktorí nie obci ale nám dlžia nehorázne peniaze za plyn a viem to dokázať
a jeden tam ešte stále býva. Ako to máme riešiť. Ani mňa sa nikto nepýtal či mám peniaze alebo nie.
Alebo aj tá žumpa, niektorí hovoria, že oni nie sú doma sú v Bratislave a neviem kde, ale keď prídu
domov takisto si vyperú šaty, sprchujú sa a ja mám platiť 20 Eur za žumpu. Naozaj to treba riešiť.
Š. Mészáros- Ideme na úrad si vyžiadať mená tých dlžníkov, lebo to nikomu sa nepáči.
P. Brezovicky- Za to hovorím, že teraz by sme nemali hovoriť o plate starostu to teraz nie je téma, teraz
sú dôležitejšie veci čo treba riešiť.
J. Szűcsová – Prečo ste sa s tým doteraz nezaoberali.
Š. Mészáros – Ja sľúbim, že idem na úrad a vyžiadam si mená dlžníkov.
J. Szűcsová – A vieme kto neplatí.
M. Szépová – Samozrejme to vie každý.
J. Ollé – Poslanci by mali riešiť tieto problémy, kto neplatí potom vymáhať.
D. Bakonyiová – Netreba to tak nechať.
M. Szépová- A tieto peniaze na tú pôžičku potom musí platiť obec, a neplatiči sú spokojní.
Š. Mészáros – Už sa s tým budeme zaoberať, lebo to sa roky ťahá.
J. Szűcsová – nezabudneme ani na verejné osvetlenie tam sme tiež nepohli, treba zistiť kde nesvietia
neóny a vymeniť žiarovky.
Š. Mészáros – tak teraz čo bude s tým 10 bodom – Plat starostu.
P. Brezovicky – neriešme to teraz, poďme podľa zákona, ani 10% nie, nič. Ja som už navrhol aby sme sa
stretli 2 týždne pred schôdzou a aby sme vedeli vydiskutovať určité vzniknuté problémy.
N. Pető- aby robil niečo, po tých nedoplatkoch už sa s tým nezaoberajme. Starosta už má rešpekt, keď
on povie ja si myslím, že by zaplatili.
Š. Mészáros- už viackrát boli upomenutí.
N. Pető –tak potom nerozumiem, kde je problém.
P. Brezovicky – spolu to treba riešiť.
M. Szépová – netreba pozerať na to či kamaráti alebo nekamaráti treba platiť .
J. Fodorová- Riešme to potom na ďalšej schôdze, lebo teraz je najdôležitejšie aby sme vyriešili tieto
nedoplatky.
T. Bolya- ja nemôžem ísť za nimi ja som len obyvateľ, nie som poslanec.
P.Brezovicky – Keď starosta bude chcieť ideme s ním, pomôžeme.

M. Szépová- Ja sa chcem spýtať, či by ste nám nevedeli pomôcť pri vymáhaní tých dlhov čo voči nim
majú títo neplatiči.
Š. Mészáros- to je ťažké lebo to nevieš dokázať. Poznačíme si, že túto problematiku berú na vedomie
poslanci obecného zastupiteľstva a budú sa snažiť to riešiť. Radšej nech je to prázdne ako takí tam
bývajú čo neplatia.
Š. Mészáros- Treba sa dohodnúť, že pred zasadnutiami si sadneme a skúsime vyriešiť aktuálne
problémy.

8 UZNESENIE
UZNESENIE č. 5/2011
zo 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce
zo dňa 7. 10. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1.
Interpelácie poslancov OZ.
2.
Vznesené diskusné príspevky.
3.
Správu o vykonaní finančného auditu za rok 2010.
4.
Správu HK o následnej finančnej kontroly za I. polrok 2011.
B. schvaľuje
1.
Výšku stravného pre MŠ na 1,05-€.

9 ZÁVER
Týmto sme vyčerpali všetky body rokovania OZ. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.

10 Bod Plat starostu.
HLASOVANIE:
Za – J. Fodorová, J. Szűcsová, P. Chrenko, H. Bolyová, N. Pető, P. Brezovický
Proti – nikto
Zdržal sa - Š. Mészáros

V Pastovciach, dňa 15. októbra 2011-11-15
Spracovala:

Ing Anett Toldiová

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

Overovatelia: Peter Chrenko

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

Júlia Szücsová

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

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

Hlavná kontrolórka Obce, Pastovce

Príloha č. 1

SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ
FINANČNEJ KONTROLY ZA I. POLROK 2011
Kontrolu vykonala:
Meno a priezvisko kontrolóra a prizvaných osôb: Ing. Aneta Toldiová, kontrolórka obce
V Obci Pastovce
Kontrolná činnosť bola vykonávaná nezávisle a nestranne podľa pravidiel, ktoré určuje osobitný
zákon a podľa zásad kontrolnej činnosti.

Predmet následnej finančnej kontroly:

1. Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré obec Pastovce prijala v zmysle
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle
zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola
bude vykonaná počas I. polroka 2011
2. Kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na platné VZN - Kontrola dane z nehnuteľnosti.
3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Pastovciach a predkladanie správy o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
4. Predloženie Ročnej správy za rok 2010 na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach.
5. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2010.

Kontrolou bolo zistené:
1.

Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré obec Pastovce prijala v zmysle
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle
zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola
bude vykonaná počas I. polroka 2011
V roku 2011 bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických
osôb za I. polrok 2011 na Obecnom úrade v Pastovciach.
Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností a petícií v obci Pastovce je v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. v platnom znení a
v súlade so Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Pastovce, tieto
zásady boli schválené na 4. riadnom zasadnutí, dňa 22. 06. 2011.

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu
vybavovania sťažností a petícií ako aj kontrolu nedostatkov a príčin ich vzniku pri vybavovaní
sťažností a petícií za I. polrok 2011.
Petície- Za obdobie január až jún 2011
petíciu od občanov.

Obec Pastovce– Obecný úrad neobdŕžala ani jednu

Sťažnosti - Za obdobie január až jún 2011 boli doručené na obecný úrad 5 sťažnosti a jedna
bola postúpená z obvodného úradu životného prostredia na prešetrenie.
Pri kontrole vybavovaní sťažnosti sa zistili nasledovné skutočnosti: V dvoch prípadoch boli
účastníci privolaní na obecný úrad, na ústne pojednávanie ale v stanovenom termíne sa
nedostavili na ústny pohovor a ich sťažnosť nebola vybavená.
V ostatných prípadoch sťažnosti boli postúpené na vybavenie príslušnému úradu.

2. Kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na platné VZN - Kontrola dane z nehnuteľnosti.
Rozpočet bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 28. 01. 2011, ako
prebytkový v celkovej výške celkové príjmy vo výške 642 778€ a celkové výdavky 639 376 €, do
tej doby obec hospodárila na základe rozpočtového provizória.
V kontrolovanom období prebiehal plnenie rozpočtu podľa schváleného rozpočtu, pričom
v danom období bola vykonaná 1. zmena rozpočtu, na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 22. 06. 2011 čo poslanci schválili jednohlasne.
Na 19. riadnom zasadnutí OZ v Pastovciach, dňa 07. 05. 2010 poslanci schválili prijatie úveru vo
výške 195 212,87€, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „ Revitalizácia
domu smútku v Pastovciach“. Stav úveru k 31. 12. 2010 bol vo výške 123 997,54 Eur. V roku
2011 v apríli boli vrátené peňažné prostriedky v celkovej čiastke 95 682,37 Eur z PPA tieto
peňažné prostriedky boli použité na úhradu prijatého úveru. Stav úveru k 30. 06. 2011 bol vo
výške 28 315 Eur. Po preverení aktuálneho stavu úveru k 16. 9. 2011 z úverového účtu výška
úveru je 5 348,96 Eur. Na základe usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR z 13. Októbra 2010 č. 1472/2010 – 100 o úhrade dane
z pridanej hodnoty obciam 30. augusta bola pripísaná čiastka 22 966,21 Eur na dotačný účet
obce, tieto peňažné prostriedky následne boli použité na úhradu úveru .
Bežné príjmy obce k 30.06.2011 boli spolu vo výške 174 197,- eur čo je 27,10% k schválenému
rozpočtu, pri takomto náraste príjmov bude rozpočet naplnení iba na 54,20%. Tu treba
poznamenať, že do príjmov bola plánovaná dotácia na ČOV ale žiadané peniaze zatiaľ obec
nedostala.
Príjmy od daňového úradu – názov položky výnos dane z príjmov poukázané územnej
samospráve k 30. 06. 2011 vo výške 46 070 Eur plnenie na 41,88% .

Platby dane od občanov – daň z pozemkov plnenie k 30. 6. 2011 celkom 10 610 Eur
z rozpočtovanej 35 000 Eur, čo predstavuje 30,31% tu treba poznamenať, že ak nedôjde
k zvýšeniu efektívnosti vyberania daní, obec bude musieť pristúpiť k vymáhaniu daňových
nedoplatkov. Daň pri stavbách plnenie 2 123 Eur oproti plánovanému 5200, Eur, čo
predstavuje 40,83 %. Platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady plánovaný
príjem 4 800 Eur a skutočnosť k 30. 06. 2011 2 083 Eur, čo predstavuje 43,40% schváleného
rozpočtu.
Daň z nehnuteľnosti platí daňovník určený zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. Povinnosť
zaplatiť daň má každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je daňovníkom dane
z nehnuteľnosti podľa §5, §9 a §13 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Daň
z nehnuteľnosti, ktorú správca dane je povinný vyrubiť každý rok platobným výmerom, bola
vyrubená v súlade so zákonom. Vyrubená daň je splatná v rámci jednotlivých splátok dane
určenom vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2011. V júli boli doručené výzvy na
zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti a výzvy na zaplatenie nedoplatku za komunálny
odpad.
V auguste boli poslané dlžníkom - Výzvy na zaplatenie nedoplatku na vodnom v celkovej
čiastke 3 308,42 €. Všetky výzvy boli doručené.
Pri kontrole príjmov bolo zistené, že obec eviduje veľké nedoplatky na nájomnom pri 6 b. j.
z toho dôvodu je potrebné ihneď začať s vymáhaním dlhov na nájomnom za byty a služby
spojené s užívaním bytov od neplatičov. V opačnom prípade obec – prenajímateľ môže ihneď
dať výpoveď z nájmu všetkým nájomcom nebytových priestorov, ktorí nemajú zaplatené
nájomné za užívanie nebytových priestorov a úhradu nedoplatkov riešiť súdnou cestou.

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Pastovciach a predkladanie správy o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Pri kontrole plnenia opatrení bolo zistené nasledovné: do konca júna boli splnené všetky
opatrenia ktoré boli prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

4. Predloženie Ročnej správy za rok 2010 na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach.
Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 bola vypracovaná a predložená na
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, spolu so správou o kontrolnej činnosti za II. polrok
2010. Správa bola prerokovaná a schválená na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Pastovciach, dňa 28. 01. 2011, správy poslanci brali na vedomie.

5. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2010.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010 spolu so záverečným účtom
bolo prerokované na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 22. 06. 2011.
Stanovisko hlavnej kontrolórky poslanci brali na vedomie. Záverečný účet za rok 2010 schválili
bez pripomienok.

Kontrolou boli preukázané porušenia niektorých zákonov:
- Nedodržanie termínu zaplatenia ročnej dane alebo jej splátok určených vo VZN,
ako aj výšky vyrubenej dane sa sankcionuje. Obec vyrubí sankčný úrok podľa §35b
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov ak daň alebo rozdiel dane nebola zaplatená v lehote alebo vo
výške určenej v platobnom výmere. Správca dane je povinný vyrubiť sankčný úrok
z dlžnej sumy. Nevyrubenie sankčného úroku je v rozpore so zákonom.
Zoznam príloh: Doklady boli prekontrolované na obecnom úrade a nie sú priložené k správe.
Boli prekontrolované nasledovné doklady: Záznamy o podaní ústnej sťažnosti, Predvolania na
prejednanie sťažnosti , Postúpená sťažnosť z obvodného úradu životného prostredia, Finančný
výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy k 30. 06.
2011, Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k 30. 06.
2011, Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 06. 2011, Výpis
z úverového účtu LVC230771.
Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:
Ing. Aneta Toldiová
(kontrolórka obce)

............................................
(podpis)

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 21. 09. 2011

Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: do 14 dní od dátumu
prevzatia tejto správy o výsledku kontroly.
Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:

Oto Mészáros
(starosta obce)

..........................................
(podpis)

