Zápisnica
zo 4 . zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 24. apríla 2015
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 4-OZ/2015

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 15. apríla 2015

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
24. apríla 2015 ( piatok) o 17.00 hod. v malej sále kultúrneho domu
v Pastovciach

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

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Interpelácia poslancov.
Záverečný účet obce Pastovce na rok 2014 a stanovisko HK.
Voľba členov komisií.
Schválenie platu starostu obce.
Správa HK o výsledku vykonanej kontroly o poskytovaní
zamestnancom OcÚ.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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odmien
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ROKOVANIE:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášanie
schopné, sú prítomní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice určil poslankyne Dášu Bakonyiovú a Júliu Szücsovú
3. Schválenie programu rokovanie.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Interpelácia poslancov.
5. Záverečný účet obce Pastovce na rok 2014 a stanovisko HK.
6. Návrh na rozčlenenie komisie KŠaM na KKM a KŠ.
7. Voľba členov komisií.
8. Schválenie platu starostu obce.
9. Správa HK o výsledku vykonanej kontroly o poskytovaní odmien zamestnancom OcÚ.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. Záver.
Program bol jednohlasne schválený bez doplnkov a pripomienok.
Bod 4. Interpelácia poslancov.
Nikolet Pető – prečo sa v obci nekosí?
Starosta obce – kosenie prebieha, všetky kosačky sú v prevádzke a postupne sa kosí celá obec.
Bod 5. Záverečný účet obce Pastovce na rok 2014 a stanovisko HK. Príloha č. 1. a 2.
Účet bol jednohlasne schválený a stanovisko zobraté na vedomie.
Bod 6. Návrh na rozčlenenie komisie KŠaM na KKM a KŠ.
Poslankyňa Anikó Némethová podala na návrh na rozčlenenie komisie na dve samostatné
s odôvodnením, že by to pre ich prácu bolo efektívnejšie a ona by sa radšej starala len
o kultúru.
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Nikolet Pető – vyjadrila nesúhlas s týmto návrhom lebo nevidí opodstatnenie tohto kroku.
Csaba Sejli – navrhuje rozčlenenie komisie.
Hlasovanie:
Za:
A. Némethová, Cs. Šejli, D Bakonyiová, D. Riczo, Nikolasz Pető.
Proti:
Nikolet Pető
Zdržala sa:
J. Szücsová
Zároveň poslanci jednohlasne zvolili za predsedu novovzniknutej „Komisie športu“ poslanca
OZ p. Daniela Ricza, ktorý na nasledujúce zasadnutie navrhne členov tejto komisie.
Bod 7. Voľba členov komisií.
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda:
Mgr. Nikolasz Pető
Členovia:
Daniel Riczo
Tibor Riczo
Ervin Pető
Bálint Bolya
Komisia Kultúry a mládeže:
Predseda:
Anikó Németh
Členovia:
Dáša Bakonyiová
Adriana Bordácsová
Mária Mázsárová
Návrh bol jednohlasne podporený.
Bod 8. Schválenie platu starostu obce.
Návrh na určenie platu starostu

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky čís. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (v platnom znení) v § 3 určuje, že
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá
nahor. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Podľa § 4 ods. 1 cit. zákona sa starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín podľa
počtu obyvateľov obce. Obec Pastovce patrí do druhej skupiny od 501 do 1000 obyvateľov,
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kde príslušný násobok činí 1,65. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3,
obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť o 70%.
Priemerný mesačný plat v národnom hospodárstve SR za rok 2014

858€

koeficient násobku 500-1000 obyvateľov

1,65
1416€

a) Csaba Šejli – navrhuje 10% navýšenie
b) Nikolett Pető navrhuje 0% navýšenie
c) Anikó Németh navýšenie o 10%

Hlasovanie.
a)

za:

Csaba Šejli

proti:

Nikolett Pető, Dáša Bakonyiová

zdržali sa:

Júlia Szücsová, Anikó Némethová, Daniel Riczo, Nikolasz Pető

Návrh nebol prijatý.
b)

za:

Nikolet Pető, Dáša Bakonyiová

proti:

Csaba Šejli, Nikolasz Pető, Daniel Riczo, Anikó Némethová

zdržala sa:

Júlia Szücsová

Návrh nebol prijatý.
c)

za:

Anikó Némethová, Csaba Šejli, Daniel Riczo, Nikolasz Pető.

proti:

Nikolet Pető, Dáša Bakonyiová,

zdržala sa

Júlia Szücsová

Návrh bol prijatý.
Plat starostu bol odsúhlasený s 10%-ným navýšením a to vo výške 1558€/m.

Bod 9. Správa HK o výsledku vykonanej kontroly o poskytovaní odmien zamestnancom
OcÚ.
Príloha č. 3
Správa zobratá na vedomie bez pripomienok.

Bod 10. Diskusia.
Gizela Mázsárová – sťažovala sa na neukončené búranie stavby zo strany susedov.
Némethová Anikó – podala informáciu ohľadom plánovaného majálesu.
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Csaba Sejli – informoval o plánovanom stolnotenisovom turnaji na deň 9. 5. 2015.
Starosta obce – informoval, že 8 5. 2015 sa v miestnom reformovanom kostole uskutoční
spomienková oslava na počesť padlých hrdinov II. svet. vojny. a 3 mája koncert skupiny
Cris.

Bod 11. Uznesenie.

UZNESENIE
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 24. apríla 2015
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1. Znesené diskusné príspevky.
2. Interpelácie poslancov.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Pastovce za rok
2014.
4. Správu Hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly o udeľovaní
odmien zamestnancom OcÚ.
Uznesenie č. 8
B. schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Program rokovania 4. riadneho zasadnutia OZ.
Rozčlenenie KKŠaM na KKaM a na KŠ.
Záverečný účet obce Pastovce na rok 2014.
Zloženie komisií nasledovne:
a. Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Nikolasz Pető
Členovia: Daniel Riczo
Tibor Riczo
Ervin Pető
Bálint Bolya
b.

Predseda:
Členovia:

Komisia kultúry, športu a mládeže
Anikó Németh
Dáša Bakonyiová
Adriana Bordácsová
Mária Mázsárová
8

5. Plat starostu obce vo výške 1558,-€/mesačne.
6. poslanca Daniela Ricza za predsedu komisie športu.

Bod 12. Záver.
V Pastovciach 28. apríla 2015

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros, starosta obce

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

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

Overovatelia:

.....................................................
Dáša Bakonyiová

.........................................................
Júlia Szücsová
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Príloha č. 1

Záverečný účet Obce P A S T O V C E
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014

Predkladá :
Spracoval:

Oto Mészáros
Adriena Kuczmanová

V Pastovciach, dňa 24. marca 2015
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. marca 2015
Záverečný účet schválený OZ dňa 24. apríla 2015, uznesením č. 8/B-3
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2014

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
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Záverečný účet Obce Pastovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet
obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava sa
týkala výdavkovej časti, kde sme upravovali podľa dosiahnutej skutočnosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra
2013 uznesením č. 7/2013/1.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

zmena schválená dňa 11. decembra 2014 uznesením č. 5/B2

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subj.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

802 567,00

Rozpočet
po zmenách
802 567,00

205 267,00
597 300,00
0,00
0,00
769 721,00

205 267,00
597 300,00
0,00
0,00
769 721,00

165 925,00
595 486,00
8 310,00

166 486,30
595 486,00
7748,70
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
802 567,00

Skutočnosť k 31.12.2014
187 105,03

% plnenia
23,31

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
162 550,52

Skutočnosť k 31.12.2014
154 362,97

% plnenia
94,96

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 104 905,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 104 904,02€, čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 564,52€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 43 951,07 €, čo je
94,39% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38 426,05€, dane zo stavieb boli v
sume 5 516,50€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2014 celkom 485,00 € t. j. na 97,00%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2014 – 44,42%
čo predstavuje sumu 4 441,88€.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
31 151,53

Skutočnosť k 31.12.2014
23 434,48

% plnenia
75,23

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13 337,53 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9 873,61€, čo je
74,03 % plnenie. Ide o príjem príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
9 850,61€ a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume
23,00€ .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 16 573,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 12 377,78€, čo je
74,69 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 1 843,89€ a príjmy za
odber podzemnej vody vo výške 9 923,71€, plnenie na 73,26%.
c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 70,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9,24€, čo je 1,32 %
plnenie.
d) Ostatné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 1 171,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 173,85€, čo je
100,24 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
11 564,95

Skutočnosť k 31.12.2014
6 926,61

% plnenia
59,89

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
40,00
0
597 300,00
Kapitálové príjmy na rok 2014 boli plánované vo výške 595 486,00 Eur - dotácia zo ŠR na
ČOV vo výške 174 434,00 Eur a na rozšírenie kanalizácie vo výške 421 052,00 Eur, boli
odovzdané projekty na príslušné ministerstvá. Žiadanú dotáciu sme nedostali zo štátneho
rozpočtu.
Ďalej bol plánovaný kapitálový príjem vo výške 1 814,00 Eur za predané nehnuteľnosti
v predchádzajúcich rokoch. Bolo dohodnuté, že byty budú zaplatené v splátkach.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2014
2 340,97

% plnenia
0

6) Nerozpočtované príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
769 721,00

Skutočnosť k 31.12.2014
170 997,75

% plnenia
22,22

Skutočnosť k 31.12.2014
158 326,55

% plnenia
95,10

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
166 486,30

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Ost. kult. sl.vrátane kultúrnych domov
Knižnica
Nábož. a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie
Staroba

Rozpočet
01.1.1.6
01.1.2
03.2.0
04.5.1
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0.7
08.2.0.9
08.2.0.5
08.4.0
09.1.1
09.6.0.1
10.2.0
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65 872,47
5 106,94
555,70
7 000,00
10 190,50
3 452,15
9 451,36
11 379,91
5 598,00
5 251,50
667,28
2 962,14
110,00
695,00
28 127,01
9 205,64
860,70
166 486,30

Skutočnosť
59 365,71
5 043,48
555,39
7 000,00
10 190,42
3 353,02
8 620,49
11 379,27
5 597,39
5 251,25
667,17
2 860,84
105,45
647,59
27 942,15
8 886,25
860,68
158 326,55

%
plnenia
90,12
98,76
99,94
100,00
99,999
97,13
91,21
99,999
99,999
99,99
99,98
96,58
95,86
93,18
99,34
96,53
99,999

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 58 392,30€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 54 224,38€, čo je
92,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20 792,65€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 20 099,90€, čo je
96,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 83 661,29€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 80 453,60€, čo je
96,17% 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 1 840,06 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 831,31€, čo
predstavuje 99,52% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 717,36€, čo
predstavuje 95,41% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
585 486,00

Skutočnosť k 31.12.2014
2 100,00

% plnenia
0,36

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1.6 Prípravná a projektová
dokumentácia
Spolu

Rozpočet
595 486,00

Skutočnosť
2 100,00

% plnenia
0,36

595 486,00

2 100,00

0,36

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy – podnikateľská činnosť
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet po
zmenách 2014
v celých €
802 567,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
v celých €
187 105,03

205 267,00
597 300,00
0,00
0,00

184 724,06
40,00
0,00
2 340,97

769 721,00

170 997,75

166 486,30
595 486,00
7 748,70

158 326,55
2 100,00
7 745,64
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Výdavky – podn. činnosť

0,00

Hospodárenie obce:

2 825,56
24 337,51
8 827,61

Vylúčenie z prebytku:
( ŠFRB úver - 7 745,64Eur,
FO - 1 081,97Eur)
Upravené hospodárenie obce

15 509,90

Prebytok rozpočtu v sume 15 509,90 EUR 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 fonduvo výške 100%
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
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 1.1.2014

645,28

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

645,28

V priebehu roka nebol preúčtovaný prebytok hospodárenia roku 2013 čo je porušenie §16
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2014

130,23

Prírastky - povinný prídel - 1,5
- povinný prídel -

%

355,62

%

- ostatné prírastky
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Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS

224,91

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

260,94

Fond opravy
Obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0, 5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu v zmysle §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní.
Fond opravy

Suma v €

ZS k 1.1.2014

1 996,24

Prírastky - povinný prídel

277,20

Úbytky - ostatné úbytky

1 191,47

KZ k 31.12.2014

1 081,97

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

1 221 352,73

1 193 654,44

Neobežný majetok spolu

1 168 556,99

1 123 448,07

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 065 435,66

1 020 326,74

Dlhodobý finančný majetok

103 121,33

103 121,33

Obežný majetok spolu

52 023,95

69 328,77

Zásoby

0,00

62,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

28 943,00

28 876,96

Finančné účty

22 102,47

39 674,88

237,55

217,55

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci

740,93

497,38

Časové rozlíšenie

771,79

877,60

Náklady budúcich období

771,79

877,60

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

1 221 352,73

1 193 654,44

482 777,49

501 915,04

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

482 777,49

501 915,04

Záväzky

183 517,44

174 753,44

5 583,00

600,00

0,00

0,00

169 164,26

162 524,39

Krátkodobé záväzky

7 763,22

11 629,05

Bankové úvery a výpomoci

1006,96

0,00

555 057,80

516 985,96

krát.

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam (SP,ZP)
- daňovému úradu
- ostatné
- iné záväzky

0,00
162 263,45
4 336,04
0,00
2 692,03
2 249,01
345,47
1 020,99
985,51

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec má prijatý úver od ŠFRB na výstavbu 6b. j. okrem tohto úveru obec nemá žiadne iné
úvery.
Poskytovateľ
úveru
ŠFRB

Účel
Výstavba 6 b. j.

Výška
prijatého
úveru
219 079,86

Výška
úroku ú.
sadzba
1%
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Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014
157 768,78

Splatnosť

16.07.2035

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Pastovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s VJM Želiezovce
CVČ Levice, Szép Lukáš
ZŠ s VJM Ipeľský Sokolec
Kresťanská reformovaná cirkev

30,00
50,00
150,00
100,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

30,00
50,00
150,00
100,00

0
0
0
0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Pastovce v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
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Suma
poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých
finančných

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- kapitálové výdavky
-2-

-1-

prostriedkov
-3-

Min.dopravy Na úhradu nákladov preneseného

prostriedkov
-4-

-5-

503,14

503,14

0

170,61

170,61

0

48,45

48,45

0

977,00

977,00

0

1 237,00

1 237,00

0

863,52

786,24

77,28

2 611,22

2 557,00

54,22

509,95

509,95

83,00

83,00

výkonu štátnej správy
Min.vnútra

Hlásenia pobytu občanov a registra
obyvaťeľov

Okr.úrad

Životné prostredie

Okr.úrad

Odbor školstva

ÚPSV a rod.

Aktivačná činnosť

ÚPSV a rod.

Stravné MŠ

Min.vnútra

voľby

Min.ŽP

na vodu

Okr.úrad

Školské potreby

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
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Rozdiel

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala:

Adriena Kuczmanová

Predkladá: Oto Mészáros
starosta obce

V Pastovciach, dňa 24. 03. 2015
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 15 509,90 EUR.

Príloha č. 2

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

Kontrolu vykonal :
Meno a priezvisko kontrolóra: Ing. Aneta Toldiová
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Pastovce
Predmet následnej finančnej kontroly:
Kontrola poskytovania a vyplácania odmien pre zamestnancov OcÚ
Kontrolované obdobie: január - august 2014
Miesto vykonania kontroly : Obecný úrad Pastovce
Čas vykonania kontroly : 25. 03. 2015 do 08. 04. 2015
KONTROLOU BOLO ZISTENÉ:
 Kontrola poskytovania a vyplácania odmien pre zamestnancov OcÚ

22

V kontrolovanom období neboli poskytnuté odmeny starostovi ani hlavnej kontrolórke
obce.
Starostovi nie je možné poskytovať odmeny, plat mu môže zvýšiť obecné zastupiteľstvo
až do výšky 70% podľa §3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových

.

pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Hlavnému kontrolórovi môže schváliť mesačnú odmenu OZ, v súlade s §18c ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. až do výšky 30% z mesačného platu
hlavného kontrolóra.
Odmeny boli poskytnuté zamestnancom obecného úradu v súlade s §20 zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Odmeny boli poskytnuté poslancom OZ v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu v Pastovciach, poslanci ale nie sú
zamestnancami obce.
Odmeny boli poskytnuté členom okrskovej volebnej komisie, ale väčšina z nich nie je
v zamestnaneckom pomere s obcou.
Zoznam príloh:
Doklady boli prekontrolované na obecnom úrade a nie sú priložené k správe. Boli
prekontrolované nasledovné doklady: výplatné listy za obdobie január – august 2014.
Ing. Aneta Toldiová

_____________________________
hlavná kontrolórka

So záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly bol za kontrolovaný
subjekt oboznámený: účtovníčka - dňa 08. 04. 2015
Záznam o výsledku kontroly prevzal kontrolovaný subjekt dňa : 08. 04. 2015
Adriena Kuczmanová

____________________________
účtovníčka obce
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