Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 14.apríla 2021

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 10-OZ/2021

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa
07. apríla 2021

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
14. apríla 2021 ( streda) o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Ročná správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2020.
4. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce .
5. Diskusia
6. Uznesenie.
7. Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

ROKOVANIE:

Bod. 1. Úvodné náležitosti

a) Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom
Konštatoval, že sú prítomní piaty poslanci a zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný je
Csaba Šejli a Nikolasz Pető, ktorý sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Ľudovíta Petőa a Magdalénu Szépovú.
Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Ročná správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2020.
4. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce .
5. Žiadosť o odpredaj pozemku.
6. Mimoriadny členský príspevok pre OZ Ipeľ – Hont.
7. Diskusia
8. Uznesenie.
9. Záver.
Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3. Ročná správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2020.

OBEC PASTOVCE
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach

Názov materiálu:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok
2020

Predkladateľ:
Spracovateľ:

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

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok 2020

V Pastovciach, dňa 13. 01. 2021
Podpis predkladateľa:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Pastovce za rok 2020
Podľa 1 f ods.1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ , ktoré ukladá hlavnému
kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej
činnosti za uplynulý rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka predkladám







Obecnému zastupiteľstvu obce Pastovce správu o kontrolnej činnosti za rok 2020,
obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2020.
Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi na 1. a 2. polrok 2020, ktoré boli
schválené uzneseniami Obecného zastupiteľstva, dňa 11. 12. 2019 a dňa 13. 05. 2020.
V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané úlohy, ktoré vyplývajú z príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ďalej kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Činnosť hlavnej kontrolórky bola zameraná na:
výkon kontrolnej činnosti
výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
výkon kontroly ak o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce ak vec
neznesie odklad. (v súlade s 1 f ods. 1 písm. h
vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností
a petícií
vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Zásadami podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle
zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov schválené uznesením obecného zastupiteľstva, dňa 21.
júna. 2019.
Správy o následných finančných kontrolách a stanoviská 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.
Výkon kontrolnej činnosti
Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánmi kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok. Plán práce v roku 2020 nebol doplnený o ďalšie činnosti.
Počet vykonaných kontrol zodpovedal rozsahu pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky (0,25%).
Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu
kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované
subjekty a ďalej sú to úlohy, ktoré hlavný kontrolór pri svojej činnosti plní.
Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a nestranne.
Kontrolnou činnosťou 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 zastupiteľstva, kontrola

dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha: obecný úrad, rozpočtové a
príspevkové 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.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec
rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb.
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2020 vykonaných 7 následných finančných
kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti
hlavnej kontrolórky obce.
Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná 4x správa o kontroly
a 3x návrh správy a následne správa z kontroly.
V súlade s 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba
vypracuje len správu. V prípade, ak boli zistené nedostatky oprávnená osoba vypracuje
návrh správy a správu. Podľa 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom
zaslania správy povinnej osobe.
Na obecnom úrade boli vykonané kontroly:
I. A) Výkon následnej finančnej kontroly
V súlade s ustanovením 1 d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov bola vykonaná:
1) Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou za rok 2019
2) Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v obci Pastovce k 31. 12. 2019.
3) Následná finančná kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v
roku 2019, pre ktoré platila povinnosť vyúčtovať poskytnuté prostriedky v zmysle
platného VZN
4) Následná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám - zverejňovanie došlých faktúr – kontrolované obdobie I. polrok 2020
5) Následná finančná kontrola plnenia prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom a
evidencia uznesení za rok 2019
I. B) Ostatné kontroly
1) Okrem uvedenej kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly o ktoré požiadalo obecné
zastupiteľstvo alebo starosta v súlade s ustanovením 1 f ods. 1 písm. h zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly
mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z
dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly. –
Plán nebol doplnení o žiadne kontroly.

2) Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými
vzdelávacími inštitúciami.
3) Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Zásadami o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v obci Pastovce
(aktualizované podľa z. č. 54/2019 Z. z.
4) Vedenie centrálnej evidencie sťažností.







II. Ostatné úlohy
Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia
OZ - priebežne.
Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií
OZ.
Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a
školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných
inými vzdelávacími inštitúciami
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti – neboli vykonané žiadne kontroly
mimo plánu kontrolnej činnosti
III. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V súlade s ustanovením 1 f ods. 1 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov boli vypracované a predložené OZ nasledovné
stanoviská, plány a správy:
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2019 – pred jeho
schválením v OZ. Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Stanovisko bolo predložené spolu so
záverečným účtom za rok 2019 dňa 21. júna 2020, kedy sa konalo riadne zasadnutie
OZ. Poslanci stanovisko k záverečnému účtu brali na vedomie a záverečný účet obce
za rok 2019 schválili uznesením.
V súlade s ustanovením 1 f ods. 1, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému
zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 schválené, dňa 21.
06. 2020 a na I. polrok 2021 schválené uzn. č. 27 B/4, dňa 02. decembra 2020.
V súlade s ustanovením 1 f ods. 1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému
zastupiteľstvu Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. Ročná správa bola
predložená na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 13. 05. 2020. Správu
hlavnej kontrolórky poslanci obecného zastupiteľstva brali na vedomie.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky 2021 –
2023.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené spolu s viacročným rozpočtom na
roky 2022 až 2023 a s rozpočtom na rok 2021. Rozpočet bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 27 B/3, dňa 02. 12. 2020. Stanovisko hlavnej kontrolórky
poslanci brali na vedomie.






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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
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.
Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli poslanci oboznámené so správami
o výsledkoch kontrolnej činnosti.

IV. Záver:
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku
kontrolných zistení, hlavná kontrolórka v rámci ukončených kontrol a v prípade
záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:
 poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly,
 upozorňuje ich na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na
ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností.
Pri kontrolách neboli zistené závažné nedostatky, drobné nedostatky sú odstraňované
priebežne pokiaľ to povaha kontrolného zistenia dovoľuje počas kontroly.
V lehote určenej hlavnou kontrolórkou neboli vznesené námietky zistené nedostatky,
navrhnuté opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
uvedených v návrhu správy boli považované za akceptované. Kontrolné zistenia
uvedené v správach boli prekonzultované so starostom obce.

V Pastovciach, dňa 13. 01. 2021
Ing. Aneta Toldiová,
hlavná kontrolórka obce

Bod 4. VZN
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Pastovce .

(Návrh)

Všeobecne záväzné nariadenie
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce
č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce sa podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 2 a 140 zákona č. 245/200 Z. z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ určuje výšku príspevku
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí1), ktoré
budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Pastovce (ďalej len „obci“ .
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školskými zariadeniami
školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 4,00 €.
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu3),
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

1)

2 ods. 6 zákona č. 245/200 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2)
5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3)
10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že sú v danom
mesiaci školské prázdniny, resp.
bola prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Čl. 3
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“ v piatich pásmach.
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,54- € –
prvé pásmo z finančných pásiem ministerstva:
a) Desiata v sume
0,3 €
(0,32)
b) Obed v sume
0,90 €
(0,76)
c) Olovrant v sume
0,26 €
(0,26)
4) Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu4), uhrádza príspevok vo výške 0,34 €. (0,26 ( príspevok UPSVaR 1,20 € ).
5) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 1,54 (1,34 € – prvé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Obed v sume 1,54 €. (1,34)
6) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady vo výške minimálne 2,36- €.(1,16 Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu
výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa
realizuje podľa Zákonníka práce.
7) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 a 5 a príspevok a réžia u cudzích
stravníkov podľa ods. 6 sa uhrádza mesačne vopred.

Čl. 4
Záverečné ustanovenie
(1 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2018 zo dňa 7. 12. 2018.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 14. 04. 2021, uznesením č.29/2021, písm. b), bod 1.
Čl. 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. apríla 2021.
Oto Mészáros
starosta obce

VZN schálené jednohlasne.

Bod 5. Žiadosť o odpredaj pozemku.

Predaj jednohlasne schválený.

Bod. 6. Mimoriadny členský príspevok pre OZ Ipeľ – Hont.
Mimoriadny členský príspevok vo výške 1500€ na chod kancelárie MAS Ipeľ-Hont
Bod 7. Diskusia.

Bod 8. – Uznesenie.

UZNESENIA
Z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 14. apríla 2021 v
Pastovciach.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A) b e r i e n a

vedomie

1. Vznesené diskusné príspevky.
2. Ročná správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2020.
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B) schvaľuje
1. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce .
2. Program rokovania 10. zasadnutia OZ Pastovce.
3. Mimoriadny členský príspevok pre OZ Ipeľ-Hont na rok 2021 vo výške 1500€.
4. Predaj pozemku p. č. 70/22 – záhrada vo výmere 613m2 v hodnote 472€ pre
Mocsáriovú Csillu, nar. 13. 0 . 1960, Pastovce Nový rad 104/37 a Bradácsová Mocsári
Csilla, nar. 24. 03. 19 3, Pastovce, Nový rad 104/37.

Bod 9. Záver:

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Ľudovít Pető

.........................................................
Magdaléna Szépová

