Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 14. júna 2013
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 6324629

Číslo: 13/2013-star

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 29. mája 2013

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 13. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva na deň
14. júna 2013 o 17,30 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2012.
3. Ročná správa o kontrolnej činnosti a o výsledku kontroly za II.
polrok 2012.
4. Správa HK na podnet skupiny poslancov.
5. Plat starostu obce.
6. Výročná správa obce Pastovce za rok 2012.
7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce.
8. Správa o výsledku termovíznej kontroly budovy 6 b.j.
9. Diskusia.
10.Uznesenie.
11.Ukončenie.

Oto Mészáros
starosta obce
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Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Interpelácia poslancov
3. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2012.
4. Výstavba mostu cez rieku Ipeľ.
5. Ročná správa o kontrolnej činnosti a o výsledku kontroly za II.
polrok 2012.
6. Správa HK na podnet skupiny poslancov.
7. Plat starostu obce.
8. Výročná správa obce Pastovce za rok 2012.
9. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce.
10.Správa o výsledku termovíznej kontroly budovy 6 b.j.
11.Diskusia.
12.Uznesenie.
13.Ukončenie.
K bodu. 1.
Zasadnutie je uznášania schopné, je prítomných 6 poslancov. Neprítomný je Peter Chrenko,
ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Overovatelia:
Henrieta Bolyová, Jolana Fodorová.
Zapisovateľka:
Adriena Kuczmanová
K bodu 2.
Žiadne interpelácie.

K bodu 3.
Záverečný účet ( príloha č. 1) bol prijatý bez pripomienok. Stanovisko HK
k záverečnému účtu príloha č. 6.
Za:
Brezovický, Mészáros, Bolyová, Szücsová, Fodorová
Proti:
nikto
Zdržala sa: Pető
K bodu 4.
Starosta obce informoval o trvajúcom záujme postaviť most cez rieku Ipeľ, nakoľko
medzivládna zmluva je v platnosti a o jej výstavbu má naďalej záujem aj VÚC Nitra. Navrhol
OZ deklarovať zámer pre výstavbu mostu pre osobnú cestné dopravu.
Pető Nikolet – Či obec vie zabezpečiť vlastné prostriedky na tento projekt.
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Oto Mészáros – v tomto projekte obec neprispieva vlastnými prostriedkami.

K bodu 5.
Príloha č. 2 a 3. Bez pripomienok.

K bodu č. 6.
Príloha č. 4. Bez pripomienok.

K bodu č. 7.
Plat starostu obce na rok 2013bol stanovený v sume 1329 € mesačne.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Mészáros, Bolyová, Fodorová, Szücsová
Nikto
Pető, Brezovický.

K bodu č. 8.
Príloha č. 5. Bez pripomienok.

K bodu č. 9.
Priamy predaj nehnuteľností podľa §9a ods. 8. písm. b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších úprav a doplnkov, ktoré sú priľahlé plochy a svojím umiestnením a
využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou, pre:
Ladislav Mázsár, nar. 11.01.1960 a manželka Mária Mázsárová, nar. 5.8.1963 –
parcela č. 858/9 vo výmere 600 a p. č. 858/10 vo výmere 366 m2 za účelom výstavby garáže
za sumu 648 €.
Miroslav Heško st. – p. č. 301/32 vo výmere 289 m2 za sumu 194 €.
Za : Všetci.
K bodu 10.
Príloha č. 6.
K bodu č. 11.
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Diskusia.
Brezovický P. – Informoval ohľadom nepriaznivých životných podmienok nášho spoluobčana
Milana Dolanského a inicioval riešenie.
Mészáros O – pokúsime sa nájsť riešenie formou zabezpečenia opatrovateľskej služby ak sa
nato nájde vhodná osoba, môžeme zabezpečiť stravu pre dotyčného len musí s nami
spolupracovať. Najvhodnejšie riešenie by bolo ústavnou formou.
Szücsová Júlia – výstavba chodníka.
Bolyová Henrieta – vyslovila nespokojnosť, že TKO sa vyváža dvojtýždenne.
Fodorová J. – niekde nefunguje obecný rozhlas.

K bodu č. 12. Uznesenie

7

UZNESENIE
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce
zo dňa 14. júna 2013
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
uznesenie č. 1/2013
berie na vedomie
1. Vznesené diskusné príspevky.
2.

Interpeláciu poslancov OZ.

3.

Ročnú správu o kontrolnej činnosti a o výsledku kontroly za II. polrok 2012.

4.

Správu HK na podnet skupiny poslancov.

5.

Správu o výsledku termovíznej kontroly budovy 6 b. j.

6.

Výročnú správu obce Pastovce za rok 2012.

uznesenie č. 2/2013
schvaľuje
1. Záverečný účet obce Pastovce na rok 2012.
2. Priamy predaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8. písm. b. zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších úprav a doplnkov, ktoré sú priľahlé plochy a
svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a to:
parc. č. 858/9 – 600m2 a 858/10 - 366m2

pre Ladislava. Mázsára, nar.

11.1.1960 a manželku Máriu Mázsárovú, nar. 5. 8. 1963, bytom Pastovce,
Nový rad 257 za cenu 648 € a
parc č. 301/32 vo výmere 289m2 pre Miroslava Hešku, nar. 16.2. 1956 bytom
Pastovce, Mikulská 47/74 za cenu 194 € v súlade so zákonom č. 138/1991
v znení neskorších úprav a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Pastovce.
3. Plat starostu obce Pastovce na rok 2013 vo výške 1329,-€/mesačne.
4. Výstavbu mostu cez rieku Ipeľ v programovacom období 2014 – 2021, slúžiaci
výlučne pre osobnú prepravu.
uznesenie č. 3/2013
deklaruje
1. Svoj trvajúci záujem o výstavbu mostu cez rieku Ipeľ medzi obcami Pastovce
– Vámosmikola, ktorý by mal slúžiť výlučne pre osobnú cestnú dopravu.
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Uznesenie bolo jednohlasne odsúhlasené.

V Pastovciach, dňa 20. júna 2013

Vypracovala: Adriena Kuczmanová

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

Overovatelia: Henrieta Bolyová

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

Jolana Fodorová

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

........................................................
Oto Mészáros, starosta obce
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Príloha č. 1

Záverečný účet Obce Pastovce
za rok 2012
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V Pastovciach, 15. apríla 2013

Záverečný účet obce za rok 2012

OBSAH :
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1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
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Záverečný účet Obce Pastovce za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2012.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol
zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2011
uznesením č 6/2011
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 15.augusta 2012 uznesením č. 9/2012
druhá zmena schválená dňa 18.januára 2012 uznesením č.11/2013
Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

Rozpočet
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Rozpočet

Skutočnosť

po zmenách

k 31. 12. 2012

197 376,00

197 376,00

171 932,29

194 751,00

194 751,00

170 727,22

2 625,00

2 625,00

959,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

246,07

Výdavky celkom

160 975,00

169 488,78

169 488,78

143 479,00

154 261,23

152 518,83

Kapitálové výdavky

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Finančné výdavky

12 496,00

10 227,55

11 969,95

Rozpočet obce (P-V)

36 401,00

27 887,22

2 443,51

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :
Bežné výdavky
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

197 376,00

171 932,29

87,11

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

160 355,00

140 376,33

87,54

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 328,00€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 97 690,52€, čo predstavuje plnenie
na 104,67 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 687,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 38 690,00€,
čo je 73,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 224,74€, dane zo
stavieb boli v sume 3 462,43€ a príjmy daň z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome 2,83€. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky za daňové príjmy
celkom v sume 10 168,80€.
c) Ostatné daňové príjmy
Z rozpočtovaných 14 340,00€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 3 995,81€ čo
predstavuje 27,86 % plnenie. Príjmy za dane za psa celkom vo výške 403,32 €, za
užívanie verejného priestranstva 486,50 €, a príjmy za komunálne odpady a drobné
stavené odpady celkom predstavujú sumu 3 105,99 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
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Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

32 666,00

25 221,47

64,96

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18 688€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 10 187,66€, čo je
54,51 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov sume
10 187,66€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 978€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 15 033,81€, čo je
107,55% plnenie.

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

1 730,00

5 129,42

296,50

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.

ÚPSVaR - Levice

2.

Nitriansky samosprávny kraj

200,00 Kultúra

3.

Krajský stavebný úrad

504,06 Spoločný stavebný úrad

4.

Krajský školský úrad

680,00 Školstvo

5.

Obvodný úrad Levice

178,86 Matrika- hlásenie pobytu

1 782,90 Aktivačná činnosť
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obyv.
6.

ÚPSVaR Levice

796,32 Stravné pre deti v HN

7.

ÚPSVaR Levice

66,40 Školské potreby pre deti v HN

8.

Krajský úrad životného
prostredia

58,60 Starostlivosť o ŽP

9.

Krajský úrad pre cestnú dopr.
a pozemné komunikácie

28,70 Pozemné komunikácie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

2 625,00

959,00

36,53

Ide o príjem z predaj kapitálových aktivít – obec predala obecné domy a s kupujúcim
sa dohodli, že kúpnu cenu môže uhradiť v splátkach. Ide o príjem vo výške 959,00€.

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

0,00

246,07

Príjmové operácie predstavujú nákup potravín do materskej školy vo výške 246,07€.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

169 488,78

169 488,78

100,00

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky obce

76 824,48

76 555,12

99,65

Nakladanie s odpadmi

9 883,59

9 883,59

100,00

Zásobovanie s vodou

13 543,30

13 543,30

100,00

Rozvoj obce

7 502,14

7 025,11

93,64

Požiarna ochrana

550,21

550,21

100,00

Verejné osvetlenie

3 110,87

3 014,53

96,90

Vzdelávanie - predškolská výchova

28 421,34

28 212,29

99,26

Vzdelávanie - školské stravovanie

7 238,86

8 720,21

120,46

Rekreačné a športové služby

3 789,82

3 704,71

97,75

Kultúrne služby -knižnica

550,00

458,16

83,30

Kultúrne služby

231,65

221,65

95,81

Kultúrne služby

10,00

10,00

100,00

Kultúrne služby

4 062,80

4 056,91

99,86

Rozvoj bývania

7 242,40

7 132,35

98,48
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Finančná a rozpočtová oblasť

5 433,50

5 306,82

97,67

Opatrovateľská služba, klub dôchodcov

1 093,82

1 093,82

100,00

169 488,78

169 488,78

100,00

Spolu

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

154 261,23

152 518,83

98,87

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 52 361,39€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume
52 227,65€, čo je 99,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
hlavnej kontrolórky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej škôlky
a školskej jedálni.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných
19 291,87€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume
18 738,37€, čo je 97,13% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd
všetkých pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 78 306,51€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume
77 251,35€, čo je 99,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 093,93€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2 093,93€,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami

19

Z rozpočtovaných 2 207,53€ bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 celkom 2 207,53€
čo je 100,00 % plnenie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

5 000,00

% plnenia

5 000,00

100,00

Kapitálové výdavky boli plánované celkom vo výške 5 000,00 Eur, na prípravu
projektovej dokumentácie, výdavky boli naplnené na 100,00 %.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť
k 31.12.2012

% plnenia

10 227,55

11 969,95

117,04

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií skutočné čerpanie predstavovala
čiastku vo výške k 31.12.2012 v sume 11 969,95€, tieto peňažné prostriedky boli
vynaložené na splátky úverov na 6 b. j. a na splátky za rekonštrukciu domu smútku,
peňažné prostriedky na nákup potravín do materskej škôlky neboli plánované o tú
čiastku sú prekročené výdavkové finančné operácie.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
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Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €
Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

197 376,00

171 932,29

194 751,00

170 727,22

2 625,00

959,00

Finančné príjmy

0,00

246,07

Výdavky celkom

169 488,78

169 488,78

154 261,23

152 518,83

Kapitálové výdavky

5 000,00

5 000,00

Finančné výdavky

10 227,55

11 969,95

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :
Bežné výdavky

Hospodárenie obce za rok
2012

14 167,39

Prebytok rozpočtu v sume 14 167,39€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 10% 1 416,74€
- zostatok navrhujeme použiť na bežné a kapitálové výdavky
(170 727,22+959,00) –(152 518,83+5000) =14 167,39€

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
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Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie
na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

29,58

Prírastky - z prebytku hospodárenia

615,70

KZ k 31.12.2012

645,28

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde č. 152/1994 Z.
z. v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

298,79

Prírastky - povinný prídel 1%

399,41

Úbytky - ostatné úbytky

568,41

KZ k 31.12.2012

129,79

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

AKTÍVA
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Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

1 434 674,00

1 220 195,68

Neobežný majetok spolu

1 381 553,00

1 155 398,06

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 278 432,00

1 052 276,73

Dlhodobý finančný majetok

103 121,00

103 121,33

Obežný majetok spolu

52 884,00

64 284,96

Krátkodobé pohľadávky

33 980,00

39 988,43

Finančné účty

18 731,00

23 239,05

Poskytnuté návratné fin. výp. dlh.

0,00

287,55

Poskytnuté návratné fin. výp. kr.

173,00

769,93

Časové rozlíšenie

237,00

512,66

Náklady budúcich období

237,00

512,66

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 434 674,00

1 220 195,68

Vlastné imanie

1 052 634,00

552 931,84

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

PASÍVA
Názov
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z toho :
Oceňovacie rozdiely

-12,00

0,00

1 052 646,00

552 931,84

203 769,00

193 655,02

7 200,00

7 085,28

0,00

0,00

178 753,00

171 605,68

Krátkodobé záväzky

7 301,00

6 453,10

Bankové úvery a výpomoci

10 515,00

8 510,96

Časové rozlíšenie

178 271,00

473 608,82

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:











193 655,02

voči bankám
voči dodávateľom
ostané záväzky
voči zamestnancom
zúčtovanie s org. soc. poist. a zdrav. poist.
prijaté návratné finančné výpomoci
rezervy
záväzky zo sociálneho fondu
ostatné dlhodobé záväzky
iné záväzky

 ostatné priame dane

3 010,96
568,50
30,36
2 949,23
2 099,80
5 500,00
7 085,28
129,79
171 475,89
481,59
323,62
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Pastovce nevedie žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho
rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
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Suma
Suma
poskytnutých skutočne

Rozdiel
(stĺ.3 -

školstvo, matrika, ....

finančných
prostriedkov

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

-3-

-2-

ÚPSVaR – Levice

Aktivačná činnosť

Nitriansky
samosprávny kraj

použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-4-5-

1 782,90

1 782,90

0

Kultúra

200,00

200,00

0

Krajský stavebný
úrad

Spoločný stavebný úrad

504,06

504,06

0

Krajský školský
úrad

Školstvo

680,00

680,00

0

Obvodný úrad
Levice

Matrika- hlásenie pobytu
obyv.

178,86

178,86

0

ÚPSVaR Levice

Stravné pre deti v HN

796,32

767,09

29,23

ÚPSVaR Levice

Školské potreby pre deti
v HN

66,40

66,40

0

Krajský úrad
životného
prostredia

Starostlivosť o ŽP

58,60

58,60

0

Krajský úrad pre
cestnú dopr.
a pozemné
komunikácie

Pozemné komunikácie

28,70

28,70

0

Peňažné prostriedky vo výške 29,23 boli poslané späť poskytovateľovi v januári 2013
vo výške 29,23€.

b. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Tvorí prílohu č. 1 Záverečného účtu

Vypracovala: Adriena Kuczmanová

Predkladá: Oto Mészáros

V Pastovciach, dňa 15. 04. 2013
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Príloha č.1
Programové plnenie rozpočtu obce za rok 2012
Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov rozpočtu:
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných
finančných
prostriedkov.
Podprogram: 01.01. - Manažment obce
Zámerom podprogramu je zabezpečiť plynulý chod úradu, a zvýšiť efektívnosť výberu
daní a poplatkov. Úloha sa priebežne plní, pravidelne sú posielané upomienky na
daňové ako aj na nedaňové nedoplatky.
Na čele so starostom bola zabezpečená funkčnosť samosprávnych orgánov, podľa
plánu práce.
Podprogram: 01.02.- Audit a rating
Počas celého roka bol zabezpečený súlad činnosti obce s právnymi predpismi, čo bolo
zistené pri vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou a audítorom. Bolo
vykonaných 10 kontrol,
a vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce ako aj k návrhu
rozpočtu obce. Audítor overil účtovnú závierku ako aj výročnú správu a konštatoval,
že účtovná závierka vo všetkých skutočnostiach verne a pravdivo zobrazuje finančnú
situáciu obce.
Podprogram: 01.03. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Bola zabezpečená účasť zástupcu obce – pána starostu na rokovaniach regionálnych
združení, ako aj jednotlivých vyšších orgánov.
Program 02: Propagácia a marketing
Zámer: Propagácia a informovanosť verejnosti o dianí v obci
Podprogram: 02.01. – Propagácia a prezentácia obce
V roku 2012 na tento podprogram neboli vynaložené žiadne peňažné prostriedky.
Program 03: Služby občanom
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
Z rozpočtovaných 1 190,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 487,91€, čo
je 41 % čerpanie. V programe sú zahrnuté výdavky na činnosť matriky (mzdy, poistné,
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energie, všeobecný materiál. Ďalej sú tu výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.
Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.
Podprogram: 03.01. – Evidencia obyvateľstva
Neboli rozpočtované finančné prostriedky v rámci podprogramu ale skutočné
čerpanie bol vo výške 13,64€.
Podprogram: 03.1. – Bývanie
Z rozpočtovaných 1 190,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 474,27€, čo
je 39,85 % čerpanie.

Program 04: Požiarna ochrana
Podprogram: 04.01. – Ochrana pred požiarmi
Na zabezpečenie tejto úlohy, sa stále udržuje požiarna vodná nádrž. Celkové
vynaložené prostriedky činili v roku 2012 celkom 550,21 Eur.
Program 05: Odpadové hospodárstvo
Podprogram: 05.01. – Zvoz a odvoz odpadu
Vytýčený cieľ zámeru – zabezpečiť zvoz TKO z obce sa priebežne plní. Pravidelne sa
vyprázdňujú kuka nádoby, a podľa potreby sa vyváža kontajner z cintorín. Náklady na
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu činili v roku 2012 celkom 9 883,59€.
Podprogram: 05.04. – Nakladanie s odpadovými vodami
V roku 2012 na tento podprogram neboli vynaložené žiadne peňažné prostriedky.
Program 06: Doprava
Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.
Podprogram: 06.01.- Miestne komunikácie
V sledovanom období bola na miestnych komunikáciách vykonaná údržba, a to
čistenie chodníkov a cesty od naneseného bahna.
Program 07: Kultúra
Zámer: Kultúrny rozvoj obce
Komentár: Z rozpočtovaných 3 706,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume
4 746,72 €, čo je 128,08 % čerpanie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na
podporu kultúrnych aktivít v obci, transfery dôchodcom, výdavky na nákup kníh do
obecnej knižnice, odmena zamestnanca knižnice. Program bol rozdelený do troch
podprogramov.
Podprogram: 07.01. – Kultúrne služby
Celkové výdavky vynaložené v rámci podprogramu v roku 2012 boli celkom vo výške
4 056,91 Eur.
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Podprogram: 07.02. – Knižnice
Obecná knižnica je dostupná pre občanov v stanovených dňoch dvakrát do týždňa.
Pravidelne sú zakúpené nové knihy, v tomto roku boli zakúpené v hodnote 458,16,Eur.
Podprogram: 07.03.- Pamiatková starostlivosť, národnostná kultúra
Vynaložené peňažné prostriedky boli vo výške 10,00 Eur.
Program 08: Šport
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
Podprogram: 08.01. - Podpora športu
Na túto činnosť boli vynaložené peňažné prostriedky vo výške 3 704,71€
z plánovaných 5 050,00€ čo predstavuje 73,36% čerpanie. Peňažné prostriedky boli
použité na činnosť futbalového klubu nevyhnutné výdavky na elektrickú energiu,
údržbu a benzín.
Program 09: Prostredie pre život ŽP
Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život
Komentár: Z rozpočtovaných 17 677,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v
sume 23 582,94€, čo je 133,41 % čerpanie.
Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.
Podprogram: 09.01. – Verejné osvetlenie
V podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO. Pravidelne, 2
krát ročne sa zabezpečuje bežná údržba verejného osvetlenia v obci. Za rok 2012 bola
celkom vynaložená na podprogram 3 014,53 Eur.
Podprogram: 09.02. – Zásobovanie s vodou
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú vodu pre domácnosti, pravidelná údržba verejného
vodovodu.
Komentár:
Náklady na prevádzku vodovodu.
Celkové rozpočtované výdavky činili v roku 2012 9 820,00 Eur, v skutočnosti boli
vynaložené peňažné prostriedky vo výške 13 543,30 Eur čo predstavuje 137,92%
čerpanie.
Podprogram: 09.03. – Ochrana životného prostredia
Zámer podprogramu: Zdravé a bezpečné prostredie pre život obyvateľov a
návštevníkov obce. Celkové výdavky vynaložené v roku 2012 predstavovali čiastku
386,86 Eur z plánovaných 201,00 Eur čo predstavuje 192,46% čerpanie.
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Podprogram: 09.04. – Aktivačná činnosť VZ
V rámci aktivačných prác je pravidelne udržiavaná celková plocha verejnej zelene
v obci. Na skrášlenie životného prostredia boli tiež zakúpené okrasné kríky a kvety .
V rámci podprogramu sme vynaložili v priebehu roka celkom 6 638,28 Eur.
Program 10: Sociálne služby
Zámer: Podpora rodinám
Podprogram: 10.01. – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom
Z rozpočtovaných 700,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 1 093,82 €, čo
je 156,26 % čerpanie.
Podprogram: 10.02. – Opatrovateľská služba a rozvoz stravy
Na tento podprogram neboli vynaložené žiadne peňažné prostriedky.
Program 11: Vzdelávanie
Efektívny a kvalitný školský systém
Komentár: Z rozpočtovaných 35 459,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume
35 190,10 €, čo je 99,24 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.
Podprogram: 11.01. – Materská škola
Zámerom programu je zabezpečiť kvalitné predškolské zariadenie pre potreby deti
v mieste vzdelávania v priebehu roka boli vynaložené celkom na túto činnosť
28 212,19€.
Podprogram: 11.02. – Školská jedáleň
Zámerom podprogramu, bola zabezpečiť dostupné stravovanie v mieste vzdelávania.
Na realizáciu tohto cieľa boli vynaložené v skutočnosti peňažné prostriedky celkom vo
výške 6 977,81€.
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Príloha č. 2
OBEC PASTOVCE
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach
Predkladateľ:
obce
Spracovateľ:
obce

Obsah materiálu:

Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka
Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

1. Návrh na uznesenie
K bodu programu:

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2012

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach:
A.
Berie na vedomie
A1
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2012
2. Dôvodová správa
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V súlade so znením §18f, písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
predkladám Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku. Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi kontrolnej
činnosti na rok 2012 schválenými OZ.
Správa v stručnosti hodnotí činnosť hlavného kontrolóra za rok 2012. Správy o
následných finančných kontrol nie sú súčasťou predkladanej správy. Poslanci OZ boli
pravidelne informovaní o vykonaných a ukončených následných finančných
kontrolách na zasadnutiach OZ.
Preložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu
a orgány samosprávy obce.

V Pastovciach, dňa 10. 02. 2013
Podpis predkladateľa:

3. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
V súlade s plánmi kontrolnej činnosti HK Obce Pastovce na 1. a 2. polrok 2012,
ktoré boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva som vykonala v priebehu
hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mi vyplývajú z príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolnú činnosť v roku 2012 som vykonávala v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Činnosť HK bola za sledované obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n.
p. vykonáva hlavný kontrolór kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
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zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 predkladám OZ v zmysle § 18f, ods. 1 písm.
e) príslušného zákona.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými
sú:
- obecný úrad
- rozpočtové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
Činnosť za sledované obdobie bola zameraná:
- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade
so
zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.
Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánom kontrolnej činnosti na I.
polrok – schválený, dňa 14. 12. 2012 a Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 schválený dňa 15. 08. 2012.
Plán práce v roku 2012 bol doplnený o kontrolnú činnosť - Kontrola dodržiavania
Zásad používania služobného motorového vozidla v podmienkach obce Pastovce
Počet vykonaných kontrol zodpovedá rozsahu pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky.
Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na kontrolu dodržiavania:
 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce,
jednotná ekonomická klasifikácia a výkazníctvo obcí,
 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na
dodržiavanie interných predpisov jednotlivých kontrolovaných subjektov.
V roku 2012 boli vykonané nasledovné kontroly:
A. Kontrolná činnosť na 1. a 2. polrok 2012
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1. Stav vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2011 a I. polrok 2012
2. Kontrola príjmov a výdavkov obce realizovaných prostredníctvom bankových
účtov obce.
3. Kontrola vedenia pokladničných dokladov a inventarizácie pokladne.
4. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu obce Pastovce
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5. Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce, vrátane finančných
operácií.
6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce –I. polrok
2012
Finančné rozdiely zistené pri kontrolách neboli. Riešenie menej závažných
pracovných nedostatkov riešime a odstraňujeme so zodpovednými zamestnancami
ihneď pri konkrétnej kontrole.
Výkon pravidelnej následnej kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Pastovciach za II polrok
2011
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2012
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
predchádzajúcich kontrolách.
Ostatné úlohy :
1. Účasť na rokovaniach obce.
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec.
3. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných
seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR
a inými vzdelávacími inštitúciami (RVC Nitra)
4. Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia OcZ.
5. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
6. Vedenie evidencie sťažností
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti boli prerokované a schválené po
ukončení kontroly.
Príprava a predloženie zákonom stanovených materiálov:
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a viacročného rozpočtu na 2013 2015
Správy o vykonaných a ukončených kontrolách obecnému zastupiteľstvu
Návrhy plánov kontrolnej činnosti na rok 2012 a 2013
Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2012
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a
zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve – prijímanie, evidencia, prešetrovanie a
vybavovanie, plnenie prijatých opatrení.
V kontrolovanom období neboli zaevidované žiadne sťažnosti ani petície od občanov
obce.
Obec nevedie evidenciu sťažnosti podľa §10 ods. 1 zákona 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach zvlášť oddelene od evidencie ostatných písomností.
Záver:
Kontrolou boli preukázané porušenia niektorých zákonov:
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 Porušenie §10 zákona 9/2010 o sťažnostiach - orgány verejnej správy sú
povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len
"evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností – nie je vedená
evidencia sťažností.
 Porušenie z. č. 152/1994 o sociálnom fonde v z. n. p. §6 ods. 2. Prevod
finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na
výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca
 Porušenie – Z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 12 Rozpis rozpočtu a
rozpočtové hospodárenie ods. 3
 Nedodržanie §6 a nasl. zákona č.502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko predbežná a
priebežná finančná kontrola nebola vykonaná pri každej finančnej operácii.
 Nedodržanie §10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve niektoré účtovné
doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
 Porušenie §30 ods. 7 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keď inventarizačné
rozdiely neboli zúčtované do účtovného obdobia, za ktoré bola inventarizácia
vykonaná.
 Porušenie §25 ods. 2 zákona 595/2003 Z. z o dani z príjmov
 Porušenie ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 Porušenie §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. – obec nemá
vypracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom podľa platných
predpisov.
Z vykonanej analýzy kontrolnej činnosti vyplýva, že sa vyskytli prípady nedodržania
niektorých všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov, hlavne v oblasti
účtovníctva, finančnej disciplíny, predbežnej finančnej kontroly. Dôkazom toho je aj
to, že kontroly sú ukončené správou o ukončených finančných kontrolách, (§16
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.) ktoré sa
vypracovávajú práve pri zistení nedostatkov. Záznam o ukončení finančnej kontroly
preukazuje ukončenie kontroly bez kontrolných zistení ( § 21 zákona č. 502/2001 Z
.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.).
Kontrolované subjekty predložili na základe záverov z vykonaných kontrol opatrenia
na
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. Opatrenia budú
predmetom kontroly.
V Pastovciach, dňa 10. 02. 2013
Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce
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Príloha č. 3
SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
ZA II. POLROK 2012
Kontrolu vykonala: Ing. Aneta Toldiová, kontrolórka obce.
V Obci Pastovce: Obecný úrad
Kontrolná činnosť bola vykonávaná nezávisle a nestranne podľa pravidiel, ktoré
určuje osobitný zákon a podľa zásad kontrolnej činnosti. V zmysle § 18 f ods. 1 písm. d,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám
zastupiteľstvu v Pastovciach správu o výsledkoch kontroly.
Hlavná kontrolórka plnila v II. polroku 2012 úlohy v oblasti finančnej kontroly na
základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 schváleného na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva uznesením č. 9/2012, dňa 15. 08. 2012.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 bol zverejnený v zmysle §18f
písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, dňa 23. 05.
2012 na úradnej tabuli Obce Pastovce.
Predmet následnej finančnej kontroly:
B. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce
Pastovce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2013 .
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
3. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na
základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone
kontrolnej
činnosti.
C.
J.
1.
2.
3.

Kontrolná činnosť na 2. polrok 2012
Výkon následnej finančnej kontroly
Stav vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2012
Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu obce Pastovce
Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce, vrátane finančných
operácií.
4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce –I. polrok
2012
II.
Výkon pravidelnej následnej kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2012
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
predchádzajúcich kontrolách.
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D.
4.
5.
6.
7.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Pastovce
Účasť na rokovaniach obce.
Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec.
Vedenie evidencie sťažností
Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými
vzdelávacími inštitúciami (RVC Nitra)

Kontrolované obdobie: I.- III. polrok 2012
KONTROLOU BOLO ZISTENÉ:
A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce
Pastovce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2013
Rozpočet na rok 2013 spolu s viacročným rozpočtom na roky 2014 a 2015 bol
predložený na schválenie OZ na jeho zasadnutí, dňa 18. 01. 2013 spolu so
stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014
a 2015. Rozpočet bol zverejnený v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., dňa 16. 11. 2012 na verejnej tabuli obce. Poslanci
schválili rozpočet jednohlasne, viacročný rozpočet brali na vedomie a stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu brali na vedomie.
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 v súlade s §18f písm. b., bol predložený na
schválenie obecnému zastupiteľstvu dňa 30. 11. 2012. Plán kontrolnej činnosti bol
zverejnený spôsobom v obci obvyklým na verejnej tabuli obci dňa 06. 11. 2012. Plán
kontrolnej činnosti bol schválený jednohlasne na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
dňa 30. 11. 2012 v Pastovciach. Po schválení plánu kontrolnej činnosti hlavná
kontrolórka bola požiadaná o vykonanie kontrol zo strany poslancov, požiadavka
bola predložená na schválenie na 11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 18. 01. 2013, poslanci schválili zmenu v pláne kontrolnej činnosti a schválili
plán na rok 2013.
3. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na
základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone
kontrolnej
činnosti.
Plán práce na II. polrok nebol doplnený o žiadne kontroly, nakoľko zo strany
poslancov
neboli požiadavky na vykonanie mimoriadnych kontrol.
B. Kontrolná činnosť na 2. polrok 2012
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1. Stav vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2012
Sťažnosti – V sledovanom období neboli doručené na obecný úrad žiadne sťažnosti.
Petície- Za obdobie júl až december 2012 Obec Pastovce– Obecný úrad neobdŕžala
ani jednu petíciu od občanov.
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Záverom možno konštatovať, že sťažnosti v podmienkach Obce Pastovce sú
evidované a vybavované v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zn. n.
z. a v súlade so
Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Pastovce,
ktoré boli prijaté na 4. Riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 22. 06.
2011 a petície v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov. Menšie pochybenia sú po kontrole následne odstraňované.
2. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu obce Pastovce
Kontrolované obdobie rok 2012
Kontrolou bolo preverené: či kontrolovaný subjekt dodržiava ustanovenia zákona
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
Kontrolou bolo zistené:
Tvorba sociálneho fondu (SF) -V zmysle §4 zákona 152/1994 Z. z. je základom na
určenie mesačného prídelu do soc. fondu súhrn hrubých miezd zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Celkový prídel do SF je
tvorený:
a) povinným prídelom vo výške 1%
zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu.
Hrubá mzda za mesiac august pre účely tvorby sociálneho fondu celkom 1 820,65
Eur (Starosta obce nie je zamestnanec v pracovnom pomere a podľa § 2 ods. 1
zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a
primátorov miest sa nepovažuje za zamestnanca na účely tvorby a použitia SF. V
zmysle zákona o sociálnom fonde preto nie je možné do základu pre tvorbu SF
započítať úhrn platov vyplatených starostovi obce.) - prídel do sociálneho fondu vo
výške 1 % t. j. 18,22 Eur. Výpočet prídelov do sociálneho fondu bol vo všetkých
mesiacoch v správnej výške, niektorých mesiacoch z dôvodu finančných problémov
peňažné prostriedky boli prevedené na účet sociálneho fondu s niekoľkotýždňovým
oneskorením.
V zmysle §6 tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu
alebo na osobitnom účte v banke, úbytok vo forme bankových poplatkov by nemali
predstavovať jednu z foriem čerpania SF. Tieto podmienky sú dodržané, sociálny
fond je vedený na osobitnom účte a poplatky sú platené z bežného účtu.
Sociálny fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za
mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd
alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Prevod
finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu
mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
Použitie fondu
Sociálny fond sa použije v rozsahu zásad dohodnutých v VI. časti kolektívnej
zmluve článok 30 až 44, a podľa § 7 ods. 1 zákona o sociálnom fonde.
Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje
zamestnancom z fondu príspevok na
 stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi (§ 152
Zákonníka práce) vo výške 0,36Eur z ceny stravného lístka t. j. zo sumy 3,80Eur
 rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
Účet sociálneho fondu
1. Počiatočný stav k 01. 01. 2012
298,79 Eur
2. Zostatok k 31. 12. 2012
129,79 Eur
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Konečný stav účtu 472 k 31. 12. 2012 v sume 129,79 Eur sa zhoduje s výpisom z
účtu SF –oprava bola vykonaná v októbri nakoľko peňažné prostriedky neboli
prevádzané z účtu sociálneho fondu na bežný účet, pričom príspevky na stravovanie
a zotavovanie zo sociálneho fondu boli hradené z bežného účtu.
Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr
do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do
nasledujúceho roka (§ 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde).
Pri účtovaní je potrebné dodržať zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie z 8. augusta
2007
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení n. p. (§ 55 účtovanie dlhodobých
záväzkov).
Zákon nedefinuje žiadne sankcie pre prípad, ak by zamestnávateľ vôbec netvoril
sociálny fond a žiadne sankcie ani pre prípad, ak zamestnávateľ sociálny fond tvoril
v nesprávnej výške alebo naopak, ak by použitie fondu bolo v rozpore so zákonom.
Naviac nie je jednoznačne určený orgán, v ktorého právomoci by bola kontrola
dodržiavania zákona. Zákon o sociálnom fonde nie je pracovnoprávnym predpisom
ale predpisom z oblasti finančného práva.
3. Kontrola stavu evidencie pohľadávok a záväzkov obce, vrátane finančných
operácií.
Obec eviduje k 31. 12. 2012 pohľadávky celkom vo výške 39 988,43 Eur.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí celkom 18 560,14 Eur, pohľadávky
z daňových príjmov obcí vo výške 10 168,80 Eur, iné pohľadávky vo výške
11 220,89 eur na účte 378 – pohľadávky za nájomné, zábezpeku a pohľadávky za
odpredaj bytov, ostatné pohľadávky vo výške 38,60 Eur. Obec nevyrubila sankčný
úrok daňovým subjektom, ktorí splátky dane neuhradili, alebo hradili, ale po lehote
splatnosti.
Kontrolou nedaňových pohľadávok bolo zistené, že obec eviduje veľké nedoplatky
na nájomnom za 6 b. j.
Obec eviduje pohľadávky – poskytnuté návratné finančné výpomoci FO – vo výške
1 057,48 Eur, tieto peňažné prostriedky boli poskytnuté na pohreb obyvateľom
v hmotnej núdzi, a v jednom prípade na pohreb zosnulej obyvateľky, ktorá nemala
rodinných príslušníkov, v tomto prípade faktúru nemá kto uhradiť obci.
Obec eviduje k 31. 12. 2012 záväzky celkom vo výške 193 655,02 Eur. Z toho
rezervy na účte 323- krátkodobé rezervy vo výške 7 085,28Eur, dlhodobé záväzky
celkom 171 605,68 z toho záväzky zo sociálneho fondu vo výške 129,79 Eur,
ostatné dlhodobé záväzky vedené na účte 479 vo výške 171 475,89. Krátkodobé
záväzky celkom 6 453,10 Eur z toho záväzky voči dodávateľom na účte 321 vo
výške 568,50 Eur, ostatné záväzky ( ú. 325) 30,36 Eur, iné záväzky (ú. 379) celkom
481,59 Eur, záväzky voči zamestnancom (ú. 331) celkom vo výške 2 949,23 Eur,
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia ( ú. 336) celkom 2 099,80
Eur a ostatné priame dane ( ú. 342) 323,62Eur. Bankové úvery a výpomoci celkom
3 010,96 z toho krátkodobé úvery 2004 Eur a dlhodobá časť 1 006,96 Eur. Prijaté
návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé vo výške 5 500,
- Eur.
Záväzkom je podľa zákona o účtovníctve § 2 ods. 4
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b) záväzkom existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých
udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej
jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazuje sa v účtovnej závierke
v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.
Predbežná finančná kontrola je vykonávaná pri záväzkoch v niektorých prípadoch
však nie sú doklady podpísané teda neobsahujú predpísané náležitosti zákona
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. Obec uhrádza svoje
záväzky riadne a včas, nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti.
4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce –I.
polrok 2012
Účelom kontroly bolo preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom obce, ako aj hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s majetkom obce – námatková kontrola.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov sú orgány
obce
povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
a/ udržiavať a užívať majetok,
b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Je potrebné
systematicky pracovať s pohľadávkami a priebežne ich vymáhať, hlavne
nájomné v 6 b. j..
d/ viesť majetok v účtovníctve
Nakoľko kontrolovaný subjekt pri spravovaní majetku je povinný ho udržiavať a
chrániť
pred poškodením, každoročne pri schvaľovaní rozpočtu vyhotovuje plán nutných
opráv
a tieto výdavky sa zahrňujú do rozpočtu obce, nakoľko budovy vyžadujú každoročne
opravu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa však opravy realizujú
minimálne.
Obec vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v
súlade so zákonom o účtovníctve za rok 2011, ale nie všetky inventúrne súpisy
obsahovali zákonom stanovené náležitosti a inventarizačné rozdiely neboli
zúčtované do obdobia roku 2011, čo je porušenie §30 ods. 7 Inventarizačný rozdiel
zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou
overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizačné
rozdiely boli zaúčtované v roku 2012.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.: „Účtovníctvo účtovnej
jednotky je
správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa toho zákona a ostatných
osobitných
predpisov“.
Ďalej bolo kontrolou zistené, že obec nezaradila majetok - kultúrny dom do
účtovníctva, a neúčtovala o zvýšení ceny majetku, budovy obecného úradu, keď bola
vykonaná rekonštrukcia budovy – výmena okien a plynofikácia porušenie §25 ods. 2
zákona 595/2003 Z. z o dani z príjmov. Majetok je plne odpísaní a pri prechode na
informačný systém Korwin majetok nebol zaevidovaný v majetkovom podsystéme
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a zároveň ani v účtovníctve. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
138/1991 Zb.“) : „Orgány obce a organizácie sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať. Sú povinné najmä ...d) viesť majetok podľa osobitného predpisu.“
Nezaradením používaného hmotného majetku do majetku kontrolovaného subjektu,
obec
nepostupovala v zmysle ustanovenia opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR č.
MF/25189/2008-311, opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31
a opatrenia MF SR č. MF/24141/2011-31, čím porušila ustanovenie § 8 ods. 3
zákona č. 431/2002 Z. z.
V niektorých prípadoch v 6 b. j. určití nájomcovia neuskutočnili úhrady viac ako tri
mesiace, tým obci ako prenajímateľovi vzniklo právo vypovedať nájom v zmysle
zákona 40/1964 Zb. občiansky zákonník v z. n. p. § 711 ods. 1 písm. d)
Obec nemá vypracované Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom podľa
platných predpisov čo je porušenie §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p.
Výkon pravidelnej následnej kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2012
V súlade s ustanovením §18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vykonať Kontrolu plnenia uznesení OcZ za I. polrok
2012. Pri kontrole plnenia opatrení boli zistené nasledovné: v I. polroku neboli
žiadne opatrenia ktorých plnenie by bolo potrebné kontrolovať.
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
predchádzajúcich kontrolách.
V I. polroku 2012 neboli prijaté žiadne opatrenia, ktorých plnenie by bolo potrebné
kontrolovať.
Kontrolou boli preukázané porušenia niektorých zákonov:
 Porušenie §10 zákona 9/2010 o sťažnostiach - orgány verejnej správy sú
povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len
"evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností – nie je vedená
evidencia sťažností.
 Porušenie z. č. 152/1994 o sociálnom fonde v z. n. p. §6 ods. 2. Prevod
finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na
výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca
 Porušenie – Z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 12 Rozpis rozpočtu a
rozpočtové hospodárenie ods. 3
 Nedodržanie §6 a nasl. zákona č.502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko predbežná a
priebežná finančná kontrola nebola vykonaná pri každej finančnej operácii.
 Nedodržanie §10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve niektoré účtovné
doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
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 Porušenie §30 ods. 7 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keď inventarizačné
rozdiely neboli zúčtované do účtovného obdobia, za ktoré bola inventarizácia
vykonaná.
 Porušenie §25 ods. 2 zákona 595/2003 Z. z o dani z príjmov
 Porušenie ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 Porušenie §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. – obec nemá
vypracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom podľa platných
predpisov.
Zoznam príloh:
Doklady boli prekontrolované na obecnom úrade a nie sú priložené k správe. Boli
prekontrolované nasledovné doklady: Účet sociálneho fondu – syntetický účet 472 ,
bankový účet sociálneho fondu, prijaté faktúry výberovým spôsobom, syntetické účty
– 318, 319, 321, výplatná listina za mesiac august 2012, Zápisnice zo zasadnutia OZI. polrok 2012, Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov, Finančný výkaz o plnení
rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 12. 2012, Súvaha k 31. 12. 2012, Výkaz ziskov
a strát k 31. 12. 2012, Hlavná kniha za rok 2012
Správa bola vypracovaná dňa: 18. 01. 2013
Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:
Aneta Toldiová
(kontrolórka obce)

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

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 18. 01. 2013
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)

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

Príloha č. 4

Hlavná kontrolórka Obce, Pastovce

SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
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Kontrolu vykonala: Ing. Aneta Toldiová, kontrolórka obce
V Obci Pastovce - Obecný úrad
Kontrolná činnosť bola vykonávaná nezávisle a nestranne podľa
pravidiel, ktoré určuje osobitný zákon a podľa zásad kontrolnej činnosti.
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Pastovciach
správu o výsledkoch kontroly.
Hlavná kontrolórka plní v roku 2013 úlohy v oblasti finančnej kontroly
na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 schváleného
Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11/2012 zo dňa 14. 12. 2012
následne na zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 18. 01. 2013 uzn. č.
12/2013 bol plán kontrolnej činnosti doplnení o kontroly podľa
požiadaviek poslancov a nakoľko hlavná kontrolórka má 0,20% pracovný
úväzok plán bol schválení na celý rok 2013.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 bol zverejnený
v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a predpisov, dňa 07. 11. 2012 na úradnej tabuli Obecného úradu
Pastovce. Návrh na zmeny plánu kontrolnej činnosti bol zverejnení, dňa
18. 12. 2013 na úradnej tabuli Obecného úradu Pastovce.

Predmet následnej finančnej kontroly:
1. Či ostatné, 10. riadne zasadnutie OZ prebehlo v súlade so zákonom,
keďže sa uskutočnilo v 2 rôznych termínoch a zakaždým s rôznymi
poslancami (podľa starostu obce „na pokračovanie“). V prípade, že
áno, prosím o znenie konkrétneho zákona.
2. Odmeny za účasť všetkých poslancov OZ na zasadnutiach počas
celého aktuálneho volebného obdobia (či boli honorovaní za reálnu
účasť na zasadnutiach).
3. Či je spôsob a výška odmeny zástupcu starostu obce Pastovce v
súlade s platnými predpismi.
4. Na základe čoho predložil starosta obce nájomníkom 6-bytovky novú
nájomnú zmluvu – s vyšším nájomným a iným znením oproti
pôvodnej, v súčasnosti platnej zmluve.
Kontrolou bolo zistené:
1. Či ostatné, 10. riadne zasadnutie OZ prebehlo v súlade so zákonom,
keďže sa uskutočnilo v 2 rôznych termínoch a zakaždým s rôznymi
poslancami (podľa starostu obce „na pokračovanie“). V prípade, že
áno, prosím o znenie konkrétneho zákona.
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Starosta prerušil rokovanie z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo
nebolo uznášaniaschopné na prijatie VZN, nakoľko si myslel, že
na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov pričom
§ 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva ods. 7) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení hovorí, že:
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a
uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a
uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
Z toho dôvodu zvolal zasadnutie do 14 dní v čom sa dohodli
s poslancami obecného zastupiteľstva, poznačili si termín a dohodli
sa na tom, že budú prerokované iba zostávajúce body z programu.
Rokovací poriadok obce na základe §12 ods. 12 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v §7 – Zasadnutia obecného
zastupiteľstva ods. 4
V prípade, že nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po
čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo
ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú
väčšinu ( po schvaľovaní uznesení) resp. trojpätinovú väčšinu (pri
schvaľovaní VZN obce) zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na
prerokovanie celého prípadne zostávajúceho programu.
Z toho vyplýva, že zasadnutie na pokračovanie by malo byť ako nové
zasadnutie ale, nakoľko sa dohodli poslanci so starostom na
prerokovaní zostávajúcich bodov program sa nemenil a nebol nutní
vypracovať nový program.
2. Odmeny za účasť všetkých poslancov OZ na zasadnutiach počas
celého aktuálneho volebného obdobia (či boli honorovaní za reálnu
účasť na zasadnutiach).
Dňa 17. 12. 2010 na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako 11 bod
programu bol
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie schválenie zásad odmeňovania poslancov – uznesením
1/2010
Poslanci schválili odmenu za každé zasadnutie vo výške 15,- Eur.
Tieto odmeny boli za rok 2012 vyplatené poslancom podľa účasti na
zasadnutiach OZ, ale nakoľko obec nemá vypracované zásady
odmeňovania poslancov, porušilo sa s tým §11 ods.4 písm. k)
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení ako aj zákon č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.. Ďalej je to
porušenie zákona o majetku obcí č 138/1991 Zb. v z. n. p. ako aj
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porušenie § 451 občianskeho zákonníka – bezdôvodné obohatenie,
z dôvodu plnenia z neplatného právneho úkonu.
Aj napriek tomu, že bola schválená odmena, ale dokument zásady
odmeňovania poslancov a zástupcu starostu obce nebol
vypracovaní, čím obec konala v rozpore so zákonom 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. ako aj ostatných uvedených predpisov.
Nakoľko zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu obce
nie sú v súlade so zákonom - vôbec neexistujú vyplatenie odmeny je
porušenia finančnej disciplíny § 31 ods. 1 písm. g.) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..
3. Či je spôsob a výška odmeny zástupcu starostu obce Pastovce v
súlade s platnými predpismi.
Zástupcu starostu možno odmeňovať len na základe zásad
odmeňovania poslancov a zástupcu starostu obce, nakoľko zásady
nie sú vypracované aj v tomto prípade ide o porušenia uvedené v 3.
bode.
Kto je kompetentný rozhodovať o plate zástupcu starostu nie je
jednoznačne uvedené v zákone o obecnom zriadení. Podľa novely
zákona o obecnom zriadení č. novely 102/2010 Z. z. od 01. 04. 2010
zmenil sa zákon v tomto smere: rozhodnutie o tom kto bude
zástupca starostu obce, určenie rozsahu zastupovania, právo
rozhodnúť kedykoľvek o jeho odvolaní prešli z pôsobnosti obecného
zastupiteľstva do pôsobnosti starostu. Z toho vyplýva, že starosta mu
určuje rozsah úloh ako aj v jeho kompetencii je hodnotiť jeho prácu
– teda odmenu alebo plat.
4. Na základe čoho predložil starosta obce nájomníkom 6-bytovky novú
nájomnú zmluvu – s vyšším nájomným a iným znením oproti
pôvodnej, v súčasnosti platnej zmluve.
Zmluvy boli predložené na základe ustanovení § 685
a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v z. n. p. a §
12, ods. 4 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a na základe Opatrenia MF SR z 23. apríla
2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov.
Opakovaná
nájomná zmluva
bola vypracovaná v súlade
s uvedenými predpismi nakoľko nájomná zmluva sa má uzatvárať na
dobu určitú t. j. maximálne na tri roky §12 ods. 2 zákona 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a nie na dobu
neurčitú, ako bolo uvedené v predchádzajúcej zmluve. Výška
nájomného je vypočítaná podľa platných predpisov a je v súlade so
zákonom.
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 Doporučujem vypracovať zásady odmeňovania
obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce.

poslancov

Zoznam príloh: Doklady boli prekontrolované na obecnom úrade a nie
sú priložené k správe. Boli prekontrolované nasledovné doklady:
Rokovací poriadok obce, Prezenčné listiny zo zasadnutí OZ v roku 2012,
Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 17. 12. 2010, Nájomná zmluva –
opakovaná.
Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:
Ing. Aneta Toldiová
..........................................
(kontrolórka obce)

(podpis)

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 07. 03. 2013
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)
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VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE
PASTOVCE
2012

Predkladá:
Oto Mészáros
starosta obce

Vypracovala:
Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka obce

Základná charakteristika obce Pastovce
Obec Pastovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby
jej obyvateľov.
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Identifikačné údaje :
Názov :
Obec Pastovce
Adresa:
Mikulská 51/84 935 74 Pastovce
IČO :
00587583
DIČ :
2021020870
Právna forma:
právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Geografické údaje:
Obec leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nive a terasách Ipľa.
Rieka Ipeľ tvorí hranicu s Maďarskou republikou.
Celková rozloha obce: 1235 ha
Nadmorská výška:
115 m n. m. (priemerná nadmorská výška)
Demografické údaje:
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť maďarská.
Štruktúra
obyvateľstva
podľa
náboženského
významu:
rímskokatolíckeho a reformovanej cirkvi.
Počet obyvateľov:
Z toho
- žien:
302
- mužov : 238
Priemerný vek:
Národnostné zloženie:
Národnosť slovenská:
Národnosť česká :
Národnosť maďarská :

Prevažne

540

39 rokov
139
11
390

História obce :
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny z roku 1135, podľa ktorej obec
daroval kráľ Ladislav Svätý sestre Žofiane, ako svadobný dar, keď sa vydala za
Lamperta z Hontianskeho národa, ktorý bol župným išpánom. Podľa tejto istiny
v dobe Svätého Ladislava tu už stál kráľovský dvor. Toto písmo obec spomína
s názvom Paztuh.
Kultúrne pamiatky:
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Reformovaný kostol pochádza z roku 1465, ale pravdepodobne menší kostol bol
v dedine už v XII. storočí. Východná časť kostola bola postavená v gotickom
štýle, západná časť od veže, zase je postavená románskym štýlom.
Na pamiatku padlých vojakov z Pastoviec je postavený pomník z čierneho
mramoru.
Symboly obce :
Obec Pastovce má svoj erb , vlajku aj pečať.
Erb obce : V modrom štíte v zelenej, zlatom šikmo mrežovanej pažiti stojaci
strieborný prilietajúci obrátený pelikán v červenej zbroji, na hrudi s troma
červenými kvapkami krvi, kŕmiaci tri mláďatá rovnakých tinktúr, v ľavom
hornom rohu zlaté nebeské telesá hviezda a polmesiac.
Vlajka obce : pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej,
žltej, bielej, červenej, žltej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
PASTOVCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami
a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Symboly obce Pastovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
Služby v obci poskytujú:
Slovenská pošta : vedúca - Bakonyiová Dáša
Potraviny :

COOP Jednota SD, vedúca – Bolyová Henrietta

Občerstvenie :

Pohostinstvo – Presso Ipeľ – vedúci Šimo Jozef

Rôzne iné predajne a služby:
Predaj propán – butánu – Fodorová Vilma
Šport :

Futbalový oddiel – v roku 2012 bola 1 skupina a to:
skupina dospelých.

Doprava :

Vlaková doprava – smer: Šahy, Čata
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Autobusová doprava – smer: Šahy, Levice, Želiezovce,
Štúrovo
Kultúrne podujatia:
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom
komisie mládeže kultúry a športu pri OZ v spolupráci s riaditeľkou materskej
školy. Obec prevádzkuje
miestnu knižnicu a miestny rozhlas.
Oslava 15. marca – usporiadateľ obec
Deň matiek –usporiadateľ obec
Deň detí- usporiadateľ obec
Mikuláš- usporiadateľ obec
Základné orgány obce :
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce je zastupiteľský zbor zložený zo 7
poslancov zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 27. novembra
2010 na obdobie 4 rokov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štefan Mészáros
Jolana Fodorová
Peter Chrenko
Henrieta Bolyová
Nikolett Pető
Peter Brezovicky
Júlia Szűcsová

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch :
- prvé ustanovujúce zasadnutie - 17. 12. 2010; druhé zasadnutie - 28. 01. 2011;
tretie zasadnutie - 18. 03. 2011; štvrté zasadnutie - 22. 06. 2011; piate - 07. 10.
2011; šieste - 14. 12. 2011; siedme -12. 1. 2012; ôsme - 25. 4. 2012; deviate
- 15. 8. 2012; desiate - 10. 11. 2012; jedenáste - 18. 1. 2013; dvanáste - 15. 3.
2013.
Starostom obce je
Oto Mészáros
Zástupca starostu:
Mészáros Štefan
Hlavná kontrolórka:
Ing. Aneta Toldiová, zvolená do funkcie obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 3/2011 dňa 18. 03. 2011 na obdobie 6 rokov.
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Komisie pri obecnom zastupiteľstve: Komisia ochrany životného prostredia
Komisia kultúry športu a mládeže
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia pre vybavovanie sťažnosti
Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta
obce .
Organizácie obce:
Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v
príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce
v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej
správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné
vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na
území obce
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a
z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám
a príspevkovým organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám,
ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtu iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územné celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia
spoločné úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na
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rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2011
uznesením č 6/2011
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 15.augusta 2012 uznesením č. 9/2012
- druhá zmena schválená dňa 18.januára 2012 uznesením č.11/2013
Sumarizácia rozpočtu obce Pastovce k 31.12.2012
Rozpočet na Rozpočet
rok 2012
po
zmenách
2012
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok
2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

197 376,00

197 376,00

171 932,29

194 751,00
2 625,00
0,00
160 975,00

194 751,00
2 625,00
0,00
169 488,78

170 727,22
959,00
246,07
169 488,78

143 479,00
5 000,00
12 496,00
36 401,00

154 261,23
5 000,00
10 227,55
27 887,22

152 518,83
5 000,00
11 969,95
2 443,51

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť
k 31.12.2012
197 376,00
171 932,29

% plnenia
87,11

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
160 355,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
140 376,33

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
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% plnenia
87,54

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 328,00€ z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 97 690,52€, čo
predstavuje plnenie na 104,67 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 687,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume
38 690,00€, čo je 73,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume
35 224,74€, dane zo stavieb boli v sume 3 462,43€ a príjmy daň z bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome 2,83€. K 31.12.2012 obec eviduje
pohľadávky za daňové príjmy celkom v sume 10 168,80€.
c) Ostatné daňové príjmy
Z rozpočtovaných 14 340,00€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume
3 995,81€ čo predstavuje 27,86 % plnenie. Príjmy za dane za psa celkom vo
výške 403,32 €, za užívanie verejného priestranstva 486,50 €, a príjmy za
komunálne odpady a drobné stavené odpady celkom predstavujú sumu 3 105,99
€.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
32 666,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
25 221,47

% plnenia
64,96

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18 688€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume
10 187,66€, čo je 54,51 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov sume 10 187,66€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 978€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume
15 033,81€, čo je 107,55% plnenie.
3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok 2012
1 730,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
5 129,42

% plnenia
296,50

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ
ÚPSVaR - Levice
Nitriansky samosprávny kraj
Krajský stavebný úrad

Suma v €
1 782,90
200,00
504,06
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Účel
Aktivačná činnosť
Kultúra
Spoločný stavebný úrad

4.
5.

Krajský školský úrad
Obvodný úrad Levice

6.
7.

ÚPSVaR Levice
ÚPSVaR Levice

8.

Krajský úrad životného
prostredia
Krajský úrad pre cestnú dopr.
a pozemné komunikácie

9.

680,00 Školstvo
178,86 Matrika- hlásenie pobytu
obyv.
796,32 Stravné pre deti v HN
66,40 Školské potreby pre deti
v HN
58,60 Starostlivosť o ŽP
28,70 Pozemné komunikácie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
2 625,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
959,00

% plnenia
36,53

Ide o príjem z predaj kapitálových aktivít – obec predala obecné domy
a s kupujúcim sa dohodli, že kúpnu cenu môže uhradiť v splátkach. Ide o príjem
vo výške 959,00€.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť
k 31.12.2012
0,00
246,07
Príjmové operácie predstavujú nákup potravín do materskej školy vo výške
246,07€.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
169 488,78

Skutočnosť
k 31.12.2012
169 488,78

v tom :
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% plnenia
100,00

Funkčná klasifikácia
Výdavky obce
Nakladanie s odpadmi
Zásobovanie s vodou
Rozvoj obce
Požiarna ochrana
Verejné osvetlenie
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - školské stravovanie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby -knižnica
Kultúrne služby
Kultúrne služby
Kultúrne služby
Rozvoj bývania
Finančná a rozpočtová oblasť
Opatrovateľská služba, klub dôchodcov
Spolu

Rozpočet
76 824,48
9 883,59
13 543,30
7 502,14
550,21
3 110,87
28 421,34
7 238,86
3 789,82
550,00
231,65
10,00
4 062,80
7 242,40
5 433,50
1 093,82
169 488,78

Skutočnosť
76 555,12
9 883,59
13 543,30
7 025,11
550,21
3 014,53
28 212,29
8 720,21
3 704,71
458,16
221,65
10,00
4 056,91
7 132,35
5 306,82
1 093,82
169 488,78

% plnenia
99,65
100,00
100,00
93,64
100,00
96,90
99,26
120,46
97,75
83,30
95,81
100,00
99,86
98,48
97,67
100,00
100,00

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
154 261,23

Skutočnosť
k 31.12.2012
152 518,83

% plnenia
98,87

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 52 361,39€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume
52 227,65€, čo je 99,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
OcÚ, hlavnej kontrolórky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej
škôlky a školskej jedálni.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 19 291,87€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume
18 738,37€, čo je 97,13% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd
všetkých pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 78 306,51€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume
77 251,35€, čo je 99,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 093,93€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume
2 093,93€, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a
návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 207,53€ bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 celkom
2 207,53€ čo je 100,00 % plnenie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
5 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
5 000,00

% plnenia
100,00

Kapitálové výdavky boli plánované celkom vo výške 5 000,00 Eur, na
prípravu projektovej dokumentácie, výdavky boli naplnené na 100,00 %.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2012
10 227,55

Skutočnosť
k 31.12.2012
11 969,95

% plnenia
117,04

Z rozpočtovaných výdavkových finančných
operácií skutočné čerpanie
predstavovala čiastku vo výške k 31.12.2012 v sume 11 969,95€, tieto peňažné
prostriedky boli vynaložené na splátky úverov na 6 b. j. a na splátky za
rekonštrukciu domu smútku, peňažné prostriedky na nákup potravín do
materskej škôlky neboli plánované o tú čiastku sú prekročené výdavkové
finančné operácie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a
návratnými
finančnými výpomocami
Úveru od PPA na „ Revitalizácia domu smútku v Pastovciach “ - celková výška
úveru predstavovala čiastku 195 212,87€ z toho suma 164 044,43 predstavovala
čiastku nenávratného finančného príspevku od
PPA (Pôdohospodárska
platobná agentúra). Po splnení podmienok boli vrátené peňažné prostriedky na
dotačný účet obce, ktoré boli použité na vyrovnanie úveru. Na zostatok úveru
5 348,96€ obec dostala splátkový kalendár na základe ktorého bude splácať úver
do doby 20. 06. 2014. Jednotlivé splátky úveru sú vo výške 167,- €. Zostatok
úveru k 31.12.2012 je celkom 3 010,96 Eur.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2012
1 434 674,00
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KZ k 31.12.2012
1 220 195,68

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výp.
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výp.
kr.
Časové rozlíšenie

1 381 553,00

1 155 398,06

0
1 278 432,00
103 121,00
52 884,00

0
1 052 276,73
103 121,33
64 284,96

33 980,00
18 731,00
0,00

39 988,43
23 239,05
287,55

173,00

769,93

237,00

512,66

237,00

512,66

ZS k 1.1.2012
1 434 674,00

KZ k 31.12.2012
1 220 195,68

1 052 634,00

552 931,84

-12,00
1 052 646,00
203 769,00

0,00
552 931,84
193 655,02

7 200,00
0,00

7 085,28
0,00

178 753,00
7 301,00
10 515,00
178 271,00

171 605,68
6 453,10
8 510,96
473 608,82

Náklady budúcich období
PASÍVA
Názov
imanie a záväzky

Vlastné
spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:







voči bankám
voči dodávateľom
ostané záväzky
voči zamestnancom
zúčtovanie s org. soc. poist. a zdrav. poist.
prijaté návratné finančné výpomoci
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193 655,02
3 010,96
568,50
30,36
2 949,23
2 099,80
5 500,00







rezervy
záväzky zo sociálneho fondu
ostatné dlhodobé záväzky
iné záväzky
ostatné priame dane

7 085,28
129,79
171 475,89
481,59
323,62

Výsledok hospodárenia obce Pastovce
Výsledok hospodárenia obce 4 843,74 €.
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591 a 595)
Rozpočtový výsledok hospodárenia je 14 167,39 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je podľa ustanovenia § 2 písm. c, zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozdiel medzi príjmami
a výdavkami obce. ( BP + KP) – ( BV+ KV)
(170 727,22+959,00)-(152 518,83 + 5 000,00) = 14 167,39 €
Obec má akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 3107 ks
akcií v menovitej hodnote 33,19 €. Tieto akcie obec získala od Fondu národného
majetku SR na základe zmluvy o bezodplatnom prevode akcií v roku 2004.
Celková hodnota akcií je 103 121,33 Eur.
Predpokladaný budúci vývoj
Obec má vypracovaný plán rozvoja, ktorom má vytýčené ciele ako :
vybudovať kanalizáciu, plynofikáciu, oprava ciest, mostov, revitalizácia
verejných priestranstiev, oprava budov vo vlastníctve obecného úradu,
rekonštrukcia kultúrneho domu.
V roku 2013 obec má pláne uskutočniť nasledovné akcie:
- zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje od 1.1.2012 do 31.12.2012. Po
skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Pastovciach 29. apríla 2013
Oto Mészáros
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starosta obce

OBEC PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce
- hlavná kontrolórka _____________________________________________________________________
_
V Pastovciach, dňa 29. 04. 2013

Obecné zastupiteľstvo
Pastovce
___________________

Obsah:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Pastovce za rok 2012

60

Predkladá: Ing. Aneta Toldiová
Na základe: Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Pastovce za rok
2012.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Obce Pastovce za rok 2012

1. ÚVOD
V súlade s § 18f odsek 1, písmeno c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného
účtu Obce Pastovce za rok 2012. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce
Pastovce za rok 2012 bolo spracované na základe predloženej účtovnej závierky za rok
2012. Záverečný účet Obce Pastovce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené §16
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
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Účtovná závierka, ktorá je súčasťou záverečného účtu, bola vykonaná v súlade s
príslušnými predpismi a obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 17 ods. 2 a 3
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2. STANOVISKO K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH
ČASTÍ
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Pastovce, ktoré sú súčasťou závierky,
objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. Zmeny rozpočtu
boli vykonávané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a zásadami
rozpočtového hospodárenia Obce Pastovce. Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený
na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 14.12. 2011 uznesením č. 6/2011.
Rozpočet obce Pastovce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Príjmy celkom
197 376,00€, výdavky celkom 160 975,00€. Prebytok vo výške 36 401,00€. Rozpočet
bol upravený 2x, schválená uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 9/12, 11/2013.

TABUĽKA č. 1
v celých eurách
Rozpočet celkom: v Є
Za rok 2012
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu (rozpočtový výsledok)
v členení: Bežný rozpočet: v Є
Rok 2012
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet: v Є
Rok 2012
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie: v Є
Rok 2012
Príjmové finančné operácie
celkom

Pôvodný
Upravený
Skutočný
197 376,00
197 376,00
171 932,29
160 975,00
169 488,78
169 488,78
prebytok
prebytok
prebytok
Pôvodný
Upravený
Skutočný
194 751,00
194 751,00
170 727,22
143 479,00
154 261,23
152 518,83
Prebytok
prebytok
Prebytok
Pôvodný
Upravený
Skutočný
2 625,00
2 625,00
959,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
schodkový
schodkový
schodkový
Pôvodný

Upravený
0,00
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Skutočný
0,00
246,07

Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

12 496,00

10 227,55

11 969,95

schodkový

schodkový

schodkový

Námatkovou kontrolou vykonávania rozpočtových opatrení neboli zistené
porušenia pravidiel pre vykonávanie zmien rozpočtu určené Zásadami rozpočtového
hospodárenia Obce Pastovce.
V príjmovej aj vo výdavkovej časti na rok 2012 bola zohľadnená dosiahnutá
skutočnosť za predchádzajúci t. j. stav k 31. 12. 2011.
V príjmovej časti nedošlo k zmenám a schválený rozpočet bol plnený na 87,66%.
Obec plánovala príjmy vlastné z miestnych daní a poplatkov z ostatných poplatkov,
príjmy za tovary a služby a dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy z podielových daní.
Bežnými výdavkami obec zabezpečuje základnú činnosť a úlohy obce, vyplývajúce zo
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Rozpočet bol upravený 3x z dôvodu prekročenia bežných výdavkov v jednotlivých
položkách hlavne posuny medzi položkami.
TABUĽKA č. 2
Rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok bežného
rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu
Príjmy finančných
operácií
Výdavky finančných
operácií
Výsledok finančných
operácií
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Rozdiel

Skutočnosť
Skutočnosť Rozdiel 2012-2011
r. 2011 v €
r. 2012 v €
v€
299 161
170 727,22
-128 433,78
163 995
152 518,83
-11 476,17
135 166

18 208,39

116 967,61

306
0
306

959,00
5 000,00
-4 041,00

653,00
5 000,00

0

246,07

10 666

11 969,95

-10 666

-11 723,88

299 467
163 995
135 472

171 932,29
169 488,78
2 443,51
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-4 347
246,07
1 303,95
-1 057,88
-127 534,71
5 493,78
-133 028,49

Bilancia aktív a pasív
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Pastovce predstavuje na
základe majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie k dátumu 31.12.2012 hodnotu
1 220 195,68 Eur ( zostatková cena majetku).
Ďalej obec má vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok a to cenné papiere
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 103121,33€.
Pohľadávky sú evidované k 31. 12. 2012 celkom vo výške 39 988,43€ z toho
daňové pohľadávky vo výške 10 168,80€, pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
18 560,14€, ostatné pohľadávky 38,60 €, iné pohľadávky 11 220,89€.
Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu
bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a 4x peňažných prostriedkov v
hotovosti. Zistené inventarizačné rozdiely boli zúčtované do roku 2013 čo je
porušenie §30 ods. 7 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Záväzky obce
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: rezervy 7 085,28 Eur, dlhodobé –
záväzky zo sociálneho fondu celkom 129,79 €, ostatné dlhodobé záväzky (účet 479)
vo výške 171 475,89 Eur, krátkodobé záväzky celkom vo výške 6 453,10 Eur z toho
dodávatelia 568,50 Eur, ostatné záväzky 30,36 Eur, iné záväzky vo výške 481,59 Eur,
zamestnanci celkom 2 949,23 Eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia celkom 2 099,80 Eur, ostatné priame dane 323,62 Eur.
Bankové úvery a výpomoci vo výške 8 510,96 Eur z toho bankové úvery 3 010,96 Eur
a prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy vo výške 5 500,00
Eur.
Peňažné fondy
Obec Pastovce mal v roku 2012 vytvorené dva mimorozpočtové peňažné fondy
a to rezervný fond, sociálny fond.
Sociálny fond – tvorbu a čerpanie fondu upravuje osobitný predpis č. 152/1994
o sociálnom fonde v z. n. p. a kolektívna zmluva. V priebehu roka boli prevedené na
účet peňažné prostriedky vo výške 1,5% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných
zamestnancom na výplatu. Stav účtu SF k 1. 1. 2012 bol celkom vo výške 298,79 €.
Prírastky v roku 2012 z povinného prídelu (vrátane poplatkov) celkom vo výške
399,41€, čerpanie z prostriedkov fondu – stravovanie, regenerácia pracovných síl vo
výške 568,41 €. Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2012 vo výške 129,79 €.
Rezervný fond – V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo výške 10% z
prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit.
zákona. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Stav rezervného fondu k 1. 1. 2012 celkom vo
výške 29,58 Eur. V priebehu roka bol na účet preúčtovaný prídel z prebytku
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hospodárenia vo výške 615,70 Eur. Stav k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku 645,28
Eur.
Výsledok hospodárenia obce Pastovce a zúčtovanie finančných vzťahov so
štátnym rozpočtom
Výsledok hospodárenia obce 4 843,74 €.
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej
triedy 5 (okrem účtov 591 a 595 – výsledok hospodárenia pred zdanením).
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami. Počítajú sa príjmy bežného a kapitálového rozpočtu – bez finančných
operácií. Obec v roku 2012 vykazuje prebytkové hospodárenie vo výške 14 367,39
Eur. Prebytok rozpočtu 14 367,39€ v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004
Z. z., vznikol schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 4 041,00€ a prebytkom
bežného rozpočtu vo výške 18 208,39€.
(170 727,22+959,00)-(152 518,83 + 5 000,00) = 14 167,39€
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., obec zabezpečila vysporiadanie svojich
finančných vzťahov voči ŠR, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému
ročnému zúčtovaniu so ŠR. Ide o nedočerpanie účelových štátnych dotácií z
ministerstiev. Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané v takej výške ako boli
poskytnuté, v prípade poskytnutia dotácie na stravu pre deti v HN neboli vyčerpané
peňažné prostriedky vo výške 29,23€ boli poslané späť poskytovateľovi na účet
v januári 2013.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Pastovce má prijatý úver na výstavbu 6 b. j. zostatok úveru k 31. 12. 2012.
vo výške 171 475,89 Eur, ďalej obec má prijatý úver na rekonštrukciu domu smútku,
zostatok k 31. 12. 2012 vo výške 3 010,96 Eur.
Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Pastovce v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti mesta
Obec v roku 2011 neprevádzala žiadnu podnikateľskú činnosť.
3. ZÁVER
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Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v platnom znení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka za rok 2012 do dňa zostavenia Návrhu záverečného účtu
nebola overená a schválená audítorom.
Je potrebné konštatovať, že predkladaný Návrh záverečného účtu obce za rok
2012 je spracovaný v súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení a obsahuje všetky náležitosti.
Návrh záverečného účtu za rok 2012 bol zverejnený dňa 15. 04. 2013 t. j. 15
dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení platných predpisov.
V súlade s §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení odporúčam Zastupiteľstvu obce Pastovce
uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Pastovciach, dňa 29. 04. 2013

Ing. Aneta T o l d i o v á
hlavná kontrolórka obce
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