Zápisnica
zo 17. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 28. septembra 2022

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 17-OZ/2022

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach,
dňa 22. 09. 2022

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
28. septembra 2022 ( 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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
4. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky.
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 prítomných 5 poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný
je Nikolasz Pető a Anna Némethová ktorí sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Daniela Ricza a Silviu Némethovú.
Bod 2. Schválenie programu zasadnutia.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
4. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky obce.
5. Zámer predaja nehnuteľnosti vzhľadom osobitnej zretele.
6. Diskusia.
• Zelené obce
• 888-té výročie prvej písomnej zmienky
•

KD - zateplenie

7. Uznesenie.
8. Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

I. úprava rozpočtu na
rok 2022 Pastovce.xls

Správa hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu
Obce Pastovce na rok 2022 podľa Rozpočtového opatrenia č.
1/2022
zo dňa 21. 09. 2022
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Pastovce stanovisko k návrhu 1.
zmeny rozpočtu na rok 2022.
Konštatujem, že:
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 bol schválený dňa 08. 12. 2021 uznesením OZ, ako
prebytkový v celkovej výške príjmy 445 381,00 Eur a výdavky 439 535,00 Eur, bol
zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok vo výške 5
846,00 Eur. Do dňa 21. 09. 2022 nebola vykonaná zmena v rozpočte obce.
Vývoj schváleného rozpočtu obce na rok 2022 po navrhovaných zmenách:
Schválený
Návrh na I. Rozpočet po
rozpočet
zmenu
I. zmene
Bežné príjmy
263 871,00
0,00
263 871,00
Bežné výdavky
250 725,00
0,00
250 725,00
Výsledok hospodárenia
13 146,00
0,00
13 146,00
Kapitálové príjmy
164 000,00
0,00
164 000,00
Kapitálové výdavky
181 510,00
0,00
181 510,00
Výsledok hospodárenia
-17 510,00
0,00
-17 510,00
Príjmové FO
17 510,00
0,00
17 510,00
Výdavkové FO
7 300,00
0,00
7 300,00
Výsledok hospodárenia
10 210,00
0,00
10 210,00
Príjmy celkom
445 381,00
0,00
445 381,00
Výdavky celkom
439 535,00
0,00
439 535,00
Výsledok hospodárenia
5 846,00
5 846,00
celkom
Na základe uvedeného prehľadu zmien je možné konštatovať, že bežný rozpočet je
po 1. zmene navrhovaný ako prebytkový, vo výške 13 146,00 €. Pri zmene

rozpočtu je plánovaný objem bežných príjmov vo výške 263 871,00 € a plánovaný
objem bežných výdavkoch vo výške 250 725,00 €.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v §10 ods. 4 hovorí: rozpočet obce
sa predkladá na schválenie orgánu podľa osobitného predpisu (Z. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) v členení minimálne na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Pri schvaľovaní rozpočtu bol rozpočet predložení aj schválený na úrovni hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie. Úprava bola vykonaná tiež na tej úrovni.
Obec zostavila Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Návrh úpravy rozpočtu je v súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a jeho zmeny. Podľa
spomínaného zákona obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu v priebehu roka
rozpočtovým opatrením.
Záverom konštatujem, že predložené Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu je
v súlade s §14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Na základe uvedeného odporúčam OZ Obce Pastovce
schváliť Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 zo dňa 21. 09. 2022
V Pastovciach, dňa 21. 09. 2022

Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka obce
Opatrenie jednohlasne schválené

Bod 4. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky obce.
Jednohlasne schválené.

Bod 5. Zámer predaja nehnuteľnosti vzhľadom osobitnej zretele.
Parc. č. 858/3 a rodinný dom , Nový rad 88 pre Štefana Balázsa ml.
Jednohlasne schválené.

Bod. 6. Diskusia.
V rámci diskusie starosta obce informoval o úspešnosti projektu „Zelené obce Slovenska“ kde
došlo k podpísaniu dotačnej zmluvy, ktorého súčasťou je výsadba 100ks stromov v štyroch
lokalitách obce
• kostol - javor poľný 19 ks
• park pri požiarnej zbrojnici – Lipa malolistá 9 ks
• športové ihrisko – Dub plsnatý 20 ks
• pred cintorínom – Tis obyčajný 50 ks
Informoval o zámere usporiadanie usporiadania osláv 888-mého výročia prvej písomnej
zmienky obce Pastovce. Bola podaná žiadosť na podporu miestnej kultúry na VÚC Nitra vo
výške 5000€.
Ďalej informoval o priebehu kontroly podanej žiadosti na zateplenie KD. O jej úspešnosti by
sa malo rozhodnúť do konca mesiaca október.

Bod 7. Uznesenie.

UZNESENIA
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 28. septembra
2022 v Pastovciach.

Uznesenie č. 42/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A) b e r i e n a

vedomie

1. Vznesené diskusné príspevky.
2. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022.
3. Informáciu ohľadom plánovaných osláv 888-tého výročia prvej písomnej zmienky
obce Pastovce.
4. Informáciu o úspešnosti projektu „Zelené obce Slovenska“.
Uznesenie č. 43/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

B) schvaľuje
1. Program rokovania 17. zasadnutia OZ Pastovce.

2. Rozpočtové opatrenie č.1/2022
3. Použitie rezervného fondu obce na bežné výdavky vo výške 15 000€.
4. Zámer odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 858/3 a rodinného domu súp. č. 88 z dôvodu
vhodného osobitného zreteľa pre Štefana Balázsa, bytom Pastovce, Nový rad 88/1
v súlade s §9a ods. 8 písm. e, zák. 138/1991 Zb. za 10€.

Bod 8. Záver:

Spracovala:

Adriana Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Daniel Riczo

.........................................................
Silvia Némethová

