Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 8. marca 2019

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 3-OZ/2019

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa
4. marca 2019

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
8. marca 2019 ( piatok) o 17,00 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. Kontrola plnenia uznesení.
4. Voľba členov jednotlivých komisií.
5. Plán činnosti komisií na rok 2019.
6. VZN obce Pastovce o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.
7. Ustanovenie „Bytovej komisie“ a voľba ich členov.
8. Ročná správa o výsledku vykonaní kontrol za rok 2018.
9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. 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 šiesty poslanci, pani Szépová Mgdaléna sa ospravedlnila
a zasadnutie je uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Annu Némethovú a Silviu Némethovú
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. Kontrola plnenia uznesení.
4. Voľba členov jednotlivých komisií.
5. Plán činnosti komisií na rok 2019.
6. VZN obce Pastovce o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.
7. Ustanovenie „Bytovej komisie“ a voľba ich členov.
8. Ročná správa o výsledku vykonaní kontrol za rok 2018.
9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
10. Diskusia.
11. Uznesenie.
12. Záver.

Program bol jednohlasne schválený.
Bod 3. Kontrola plnenia uznesení.
Nerelevantné

Bod 4. Voľba členov jednotlivých komisií.
Komisia kultúry, športu a mládeže:
Csaba Šejli
Riczo Dániel
Magdaléna Szépová
László Juhász
Mgr. Erika Ambrusová

predseda
podpredseda
člen
člen
člen

Komisia Finančná:
Mgr. Nikolasz Pető
predseda
Mgr.Horváth Baka Zuzana člen
Mgr. Erika Ambrus
člen
Dániel Riczo
člen
Csaba Šejli
člen

Komisia pre posudzovanie projektov:
Dániel Riczo
Róbert Németh
Dáša Bakonyiová
Mgr. Nikolasz Pető
Csaba Šejli

Bod 5. Plán činnosti komisií.
KKŠaM
6. január
22. január
27. január
15. marec
21. apríl
Máj
1. júna
13. júl

- fašiangový ples
- Dni maďarskej kultúry
- Pamätný deň Holokaustu
- Spomienka na 1948
- Veľkonočná zábava
- majáles
- Deň detí
- III. No Name Day

KpPP
Kontrola projektov obce Pastovce.
FK
zasadnutia podľa potreby.

predseda
člen
člen
člen
člen

Bod 6. VZN obce Pastovce o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce
o nakladaní s nájomnými bytmi
vo vlastníctve Obce Pastovce č.1/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. I a ods. 3 písm. a) a §6 ods. I zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami
zákona č. 607/2003 Z.z. O Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a
podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 7.
decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
výnosov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Pastovce.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie
podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomcov obecných nájomných
bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú
financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky,
z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov
obce.
2. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve Obce Pastovce s osobitným režimom, ktorý
vymedzuje
toto VZN.
3. U uvedených bytov obec zachová nájomný charakter po dobu najmenej 30 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Správu nájomných bytov bude vykonávať vlastník bytov – Obec Pastovce.

Článok 2
Režim nakladania s nájomnými bytmi
1. Nájomný byt možno poskytnúť:
a) fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich,
ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu dosahuje životné
minimum + 150 €
a neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru
predchádzajúceho
kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 3) za predchádzajúci
kalendárny rok
ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal

b) mladej rodine, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z
manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa
podmienku príjmu podľa článku 2 ods. I písm. a) tohto VZN
_________________________________________________________________________
1)§3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v znení neskorších predpisov
2)§2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
3)§4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
_________________________________________________________________________
c) žiadateľovi podľa písm. a) a b) len za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
- žiadateľ je občan SR, v čase podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov,
- žiadateľ neužíva žiaden iný byt ako nájomca alebo spoločný nájomca, nie je
vlastníkom
ani spoluvlastníkom iného bytu, bytového domu alebo rodinného domu,
- nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil vlastnou vinou
- v čase podania žiadosti je aspoň jeden zo žiadateľov samostatne zárobkovo činnou
osobou
alebo je v pracovnom pomere príp. je poberateľom dôchodku alebo má iný
hodnoverný
legálny finančný zdroj a to platí i v čase pridelenia bytu.
Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu, bytového alebo rodinného domu
a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo dom
odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná za splnenie podmienky uvedenej
v ods. 1 písm. c)
2.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou opakovaného
predĺženia
vždy na dobu určitú 3 roky, ak nájomca spĺňa podmienky stanovené v ods. 1
3. Nájomca má právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní
podmienok
uvedených v zmluve o nájme v tomto výnose a možnosti opakovaného nájmu bytu
bude nájomca informovaný minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom
ukončenia nájmu bytu.
4. Ak nepožiada o uzavretie zmluvy o nájme fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku
podľa bodu
1, uzatvorí sa zmluva o nájom s nájomcom, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok:
a) príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú podľa
osobitného
predpisu vypočítaný podľa bodu 1, prevyšuje trojnásobok životného minima a
neprevyšuje
triapolnásobok životného minima: zmluva o nájme bytu sa uzatvorí na dobu, ktorá
neprevýši
dva roky a s nájomcom sa môže uzatvoriť zmluva o nájme bytu opakovane pri
dodržaní
podmienok uvedených v zmluve o nájme bytu a bodu 1.
b) príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa
osobitného predpisu vypočítaný podľa bodu 1, prevyšuje triapolnásobok životného
minima:
zmluvu o nájme bytu možno uzatvoriť na dobu, ktorá neprevýši dva roky s možnosťou

opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu.
5. Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak obec prenajme byt:
a) fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby
obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné a táto fyzická osoba nemá
zabezpečené bývanie, pričom podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 %
bytov, najmenej však 1 byt.
b) fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest v
území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície, pričom však podiel
takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 5 % bytov.

Článok 3
Režim správy nájomných bytov
1. Výška nájomného za byt sa stanoví v zmysle platných právnych predpisov.
2. Súčasťou mesačných platieb za užívanie bytu je
- nájom bytu a to 1/12 z ročného nájmu
- zálohové platby za služby, ktorých rozpis bude uvedený v evidenčnom liste ako
príloha
k nájomnej zmluve.
3. Splatnosť nájomného je mesačne vopred a to vždy do 15. dňa predchádzajúceho
mesiaca (t.j. mesiaca predchádzajúceho mesiacu, za ktorý sa platí nájomné).
4. Obec sa zaväzuje, že nebude od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy
požadovať finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu.
5. Platnosť nájomnej zmluvy je podmienená prihlásením sa nájomcu a všetkých osôb s
ním
bývajúcich na trvalý pobyt v obci Pastovce.
6.
Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe
uznesenia
obecného zastupiteľstva obce, ktorým bol schválený zoznam žiadateľov spĺňajúcich
podmienky vymedzené týmto VZN.
7. Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní nahlásiť na obecný úrad každú zmenu,
ktorá
nastala u neho v údajoch uvedených v článku 2 ods. 1 tohto záväzného nariadenia. V
prípade zistenia nepravdivých údajov sa bude postupovať podľa článku 6 tohto
záväzného nariadenia.
8. Nájomca smie vykonávať stavebné úpravy v nájomnom byte, či podstatné zmeny
na predmete nájmu s predchádzajúcim písomným súhlasom obce a to na svoje
náklady. Nájomca nemá v prípade stavebných úprav v nájomnom byte, či zmien na
predmete nájmu odsúhlasených zo strany prenajímateľa nárok na úhradu nákladov
spojených so stavebnými úpravami či zmenou na predmete nájmu.
9. U týchto bytov nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho
zákonníka.
10. V nájomných bytoch nemožno realizovať výmeny bytov a prevod vlastníckych,
nájomných alebo iných práv k nájomnému bytu.
11. Nájomca nájomného bytu nemá právo na bytovú náhradu (náhradný byt, náhradné
ubytovanie, prístrešie) pri zániku nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
12. Nájomca nesmie prenechať byt do podnájmu inej osobe, nesmie byt zaťažiť, či inak
disponovať s predmetom nájmu.

13. Nájomca je povinný umožniť vstup do bytu zamestnancom MVaRR SR, Krajského
stavebného úradu v Nitre, obce a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu
kontroly technického stavu bytu.
14. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný z bytu sa vysťahovať, byt vypratať a
odovzdať ho obci v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za
spôsobené škody.
15. Po vzájomnej dohode a písomnom vyjadrení sa bývalého a budúceho nájomníka sa
môže od bodu 14 upustiť./vymaľovanie, zatretie dier..../
16. Ustanovenie čl. 2 sa nepoužije, ak žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá je
občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím a ktorej mesačný príjem neprevyšuje 4-násobok
životného minima.

Článok 4
Režim užívania nájomných bytov
1. Žiadosti o nájomné byty sa evidujú na Obecnom úrade v Pastovciach.
2. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1 a žiadatelia sú v ňom
zoradení
vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.
3. Každý žiadateľ vyplní „Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, ktorý musí
obsahovať:
a) údaje o žiadateľovi
- meno a priezvisko žiadateľa, manžela/ky, partnera/ky, druha/družky atď.
- dátum a miesto narodenia, rodinný stav
- miesto trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu príp. prechodného pobytu
- meno a priezvisko detí a ich dátumy narodenia
- počet osôb, ktoré sa do bytu nasťahujú – menovite s dátumom narodenia
- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch – či je žiadateľ vlastníkom, nájomcom
iného
bytu alebo domu.
b) prílohou je potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu
za predchádzajúci kalendárny rok, v prípade dôchodcov sa preukáže výška
dôchodku
dokladom zo Sociálnej poisťovne, zdokladovaný príjem žiadateľa a osôb s ním
bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa článku 2 ods. 1.
Žiadateľ, ktorému nebol pridelený byt a trvá na riešení svojej žiadosti, je povinný 1krát
ročne aktualizovať žiadosť a predložiť doklady o príjme.
4. Každú žiadosť prerokuje bytová komisia v súlade s podmienkami určenými týmto
záväzným nariadením a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu uchádzačov o
nájomný
byt.
5. Bytová komisia obce doporučí nájomcov bytov podľa tohto záväzného nariadenia.

Členovia bytovej komisie postupujú pri výbere nájomcov zo záujemcov o byt hlavne
týchto kritérií:
- dátum podania žiadosti,
- uprednostnenie mladých rodín,
- sociálne a ekonomické pomery žiadateľa,
- trvalé bydlisko žiadateľa v obci
- doterajší vzťah žiadateľa k obci ako občana, jeho spoluprácu s obcou,
- zabezpečovanie potrieb obce v súčasnosti, príp. možnosti pomoci obci v budúcnosti.
6. O pridelení nájomných bytov vybratým uchádzačom prijme obecné zastupiteľstvo
uznesenie
na základe ktorého pripraví obecný úrad na podpis starostovi obce nájomnú zmluvu.
7. Žiadatelia, ktorí budú vybraný bytovou komisiou ako náhradníci budú môcť pridelenie
bytu
Prepustiť ďalšiemu náhradníkovi maximálne 3x.
Po treťom odmietnutí bude zo zoznamu náhradníkov vyradený a zaradený na koniec
zoznamu uchádzačov.
8. Žiadatelia o pridelenie nájomného bytu sú povinný každý rok pokiaľ majú záujem
zostať
v zozname uchádzačov zaslať potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
pre aktuálne zhodnotenie.
Pokiaľ nebudú požadované doklady včas doručené na obecný úrad bude uchádzač
o byt
bude vyradený zo zoznamu /bude sa to považovať, že už nemá záujem o byt/
podľa

Článok 5
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
1. Ak nájomca bude dodržiavať všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z
ustanovení
nájomnej zmluvy tohto VZN, Občianskeho zákonníka, ostatných právnych predpisov
a bude
po uplynutí doby nájmu spĺňať všetky požiadavky a kritériá na žiadateľa o uzavretie
nájomnej zmluvy uvedené v tomto VZN, má prednostné právo na opätovné
dohodnutie nájmu k rovnakému predmetu nájmu.
Ak má nájomca záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy, je povinný
postupovať podľa článku 2 a doručiť na obecný úrad žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy.
2. Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje bytová komisia. Žiadosti,
ktoré spĺňajú podmienky určené týmto záväzným nariadením schváli obecné
zastupiteľstvo a odporučí starostovi obce podpísať dodatok k nájomnej zmluve,
ktorým bude na dobu určitú platnosť nájomnej zmluvy predĺžená.
3. Nájomca je povinný dodržiavať všetky ustanovenia tohto VZN v čase uplynutia
pôvodnej doby nájmu, aj po predĺžení platnosti nájomnej zmluvy.

Článok 6
Zánik nájmu bytu

1. Nájom nájomného bytu zaniká:
a) uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba podľa článku 5 tohto VZN predĺžená,
b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom (obcou) a nájomcom,
c) písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu, pričom výpovedná lehota je 2
mesiace a nájom bytu sa skončí uplynutím tejto lehoty. Výpovedná lehota začne
plynúť dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane nájomnej zmluvy.
2. Prenajímateľ môže dať nájomcovi písomnú výpoveď z nájmu po jej prerokovaní
bytovou komisiou, schválenú v obecnom zastupiteľstve so súhlasom starostu obce
najmä z týchto dôvodov, ak:
a) nájomca prestal spĺňať podmienky uvedené v tomto VZN,
b) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt,
jeho
príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne
narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje
dobré mravy v dome,
c) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu uvedené v
nájomnej zmluve, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia
poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace,
d) neužíva byt bez vážnych dôvodov,
e) nájomca užíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie,
f) bez súhlasu vlastníka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené v
evidenčnom liste k tomuto bytu (do tohto sa nezarátavajú návštevy kratšie ako 15 dní)
g) ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo domom naložiť tak, že byt
nemožno užívať alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní
nemožno byt alebo dom užívať.

Článok 7
Osobitné ustanovenia
1. Do 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy je nájomca povinný
uhradiť na
účet obce finančnú čiastku na zabezpečenie splácania nájomného, služieb a úhrad
nákladov spojených s užívaním nájomného bytu:
- vo výške 6-mesačného nájmu
2. Po zániku nájmu vráti obec nájomcovi do 30 dní od vypratania nájomného bytu
nájomcom finančnú čiastku uvedenú v ods. 1 po odpočítaní dlžných súm nájomného,
úhrad za služby a náklady spojené s užívaním nájomného bytu a po odpočítaní
nákladov za prípadné poškodenie bytu.
3. Obec môže rozhodnúť, v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR č. V-I/2006 v znení neskorších predpisov, po uplynutí 30 rokov od
kolaudácie nájomných bytov uvedených v článku I tohto VZN o ďalšom nakladaní s
nájomnými bytmi.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Podmienky určené týmto VZN sú podstatnými náležitosťami nájomnej zmluvy.
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku nájmu v prípade zmeny
právnych predpisov.
3. Výnimku z tohto záväzného nariadenia môže schváliť iba obecné zastupiteľstvo
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov s podmienkou, že táto nie je v rozpore
s platným Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v
znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na
obstarávanie nájomných bytov.
4. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, ktoré nie sú vymedzené týmto VZN, sa
riadia Občianskym zákonníkom.
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce o nakladaní s nájomnými bytmi vo
vlastníctve Obce Pastovce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pastovce
dňa 8. 3. 2019
a nadobúda účinnosť 24. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 8. 3. 2019 zasadnutí a VZN nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli v
obci.

Oto Mészáros
starosta obce
Návrh bol jednohlasne schválený.

Bod 7. Ustanovenie bytovej komisie.
Odročené na nasledujúce zasadnutie.

Bod 8. Ročná správa o výsledku vykonaní kontrol za rok 2018.
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OBECPASTOVCE
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach
Názov materiálu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pastovce
za rok 2018
Predkladateľ: Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce
Spracovateľ: 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 2018
V Pastovciach, dňa 09. 01. 2019
Podpis predkladateľa:
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Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Pastovce za rok 2018
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, 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 hlavnej
kontrolórky
obce Pastovce za rok 2018, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní
kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.
Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na
1. a 2. polrok 2018, ktoré boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva, dňa 13.
12.
2017 a uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 27. 06. 2018. Hlavná kontrolórka
vykonala v
priebehu hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mu vyplynuli 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:
Ř výkon kontrolnej činnosti
Ř výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade
so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Ř mimoriadne úlohy na základe uznesení OZ alebo iného podnetu
Ř vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností

a petícií
Ř vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami
podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti v obci Pastovce.
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 2018 nebol doplnení o ďalšie činnosti.
Počet vykonaných kontrol zodpovedá rozsahu pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky.
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
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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 2018 vykonaných 7 následných finančných
kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti
hlavnej
kontrolórky obce.
Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán vypracúva správu alebo čiastkovú
správu
ak sa nezistia nedostatky. Ak sa zistia nedostatky, vypracuje sa návrh správy/návrh
čiastkovej
správy a následne správa/čiastková správa.
Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná v štyroch prípadoch
správa
z kontroly a v troch prípadoch 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.
I. Výkon následnej finančnej kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení
neskorších predpisov bola vykonaná:
1) Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za
rok
2017.
2) Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších zmien a predpisov za rok 2017
3) Kontrola tvorby a čerpania fondu opráv za roky 2016 a 2017
4) Následná finančná kontrola čerpania bežných výdavkov za I. polrok 2018.
5) Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok
2017
v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Kontrola dodržiavania §15 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení pri tvorbe a
použití
rezervného fondu obce – rok 2016 a 2017
1) Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou za
rok 2017.
Cieľom kontroly bolo overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených
kontrolou v roku 2017.
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 vykonaných 10 následných finančných
kontrol
vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti hlavnej

kontrolórky obce.
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Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná vo všetkých
prípadoch
správa o kontroly - pri týchto kontrolách neboli zistené porušenia právnych predpisov.
Z uvedeného dôvodu neboli prijaté žiadne opatrenia, ktorých plnenie by bolo potrebné
kontrolovať.
2) Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení
neskorších zmien a predpisov za rok 2017
Cieľom kontroly bolo zistiť zákonnosť a hospodárnosť použitia finančných
prostriedkov v
zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Kontrola bola
zameraná na
správnosť a úplnosť vyplnenia cestovného príkazu, povolenia pracovnej cesty a
odsúhlasenie
výsledkov služobnej cesty, vykonanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015
Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými
právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami.
Kontrolou bolo zistené:
Obec nemá vypracovaný osobitný interný predpis o poskytovaní cestovných náhrad,
osobitosti sú vymedzené vo vnútornom predpise – Vnútorný predpis na vedenie
účtovníctva
obce Pastovce z roku 2010.
Ku kontrole boli predložené podklady (výpočet nároku stravného a vreckového,
výdavkové
pokladničné doklady, kniha jázd). Za kontrolované obdobie boli vyplatené cestovné
výdavky
celkom trinásťkrát a to za vreckové a stravné starostovi- Maďarská republika Zamárdi (1x),
výdavky na cestovné starostovi za kontrolu a údržbu obecného vodovodu vlastným
vozidlom
(11x) a obec- školenie (1x). Pri vyúčtovaní pracovných cestách boli v podkladoch
doložené
pozvánky, z ktorých bol zrejmý účel, miesto, trvanie pracovnej cesty, kto bude hradiť
náklady na ubytovanie, stravu, dopravu.
V rozpočte obce boli schválené výdavky na tuzemské pracovné cesty vo výške 377,00
Eur a
zahraničné pracovné cesty vo výške 100,00 Eur, čerpanie bolo v súlade so schváleným
rozpočtom.
Výdavky za cestovné pri pracovných cestách boli overené finančnou kontrolou v
súlade so

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov.
Zo strany hlavnej kontrolórky bolo doporučené vypracovať internú smernicu v zmysle
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorá je účinná od 1. 1. 2016 nakoľko interná smernica pre uplatňovanie
finančnej
kontroly ktorú má obec vypracovanú vychádza zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov, ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z.
Kontrolné zistenie č. 1
Keďže vreckové poskytnuté zamestnancovi pri zahraničnej ceste je predmetom dane a
nie je
od dane oslobodené, je u zamestnanca vždy zdaniteľným príjmom a teda je aj súčasťou
vymeriavacích základov na povinné zdravotné poistenie a povinné sociálne poistenie.
Z
vreckového ( 31,20 Eur) poskytnutého pri zahraničnej pracovnej ceste neboli
odvedené
odvody a daň.
Podľa § 36 ods. 1 zákona c. 283/2002 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť
zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných
náhrad
pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a podľa § 36 ods. 6 preddavok na stravné
zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením
ministerstva
financií (Opatrenie o sadzbách stravného pri zahraničnej prac. ceste). Pracovná cesta
trvala
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od 30. 5. do 31. 5. 2017 a výdavky na pracovnú cestu boli vyplatené 08. 06. 2017.
Preddavok
nebol poskytnutý.
Kontrolné zistenie č. 2
Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej
cesty alebo
inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť
zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť
nevyúčtovaný
preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom
dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie
však
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.
V jednom prípade boli vyúčtované a predložené doklady za pracovnú cestu za
november iba
v januári, čo je porušenie §36 z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Doporučené bolo vypracovať internú smernicu o poskytovaní cestovných náhrad,
dodržiavať

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. pri vyúčtovaní cestovných
náhrad
a aktualizovať vnútorný predpis na vedenie účtovníctva z roku 2010
3) Kontrola tvorby a čerpania fondu opráv za roky 2016 a 2017
Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na
dodržiavanie zákonnosti pri tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv u
nájomného
bytu.
Kontrolovať tvorbu fondu prevádzky, opráv a údržby v súlade s nasledovnými
predpismi:
• zákon NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
• zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Podľa § 2 ods. 1 Opatrenia MF SR zo dňa 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa
mení
a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
v znení opatrenia č. 02/R/2008 z 25. septembra 2008.
,,Maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho
rozpočtu,
štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1.
februári 2001 a
bytov obstaraných výstavbou, prestavbou alebo dostavbou bytov a
skolaudovaných po 1.
februári 2001, sa určujú vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu.“
Kontrolou bolo zistené, že maximálne ceny vypočítaného ročného nájmu bytov v
bytovom
dome neboli prekročené.
Kontrolou výšky ročnej tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv na základe získaných
údajov
uvedených vo vyhotovených evidenčných listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
zmluvy o
nájme bytu bolo zistené, že obec od začiatku prenájmu ako vlastník nájomných bytov
(6 b. j.)
tvorila fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu. Fond opravy je započítané do nájomného, len nie je
vedený od
roku 2006. Od roku 2014 bol vedený v účtovníctve a tvorený fond, ale v nesprávnej
výške.
Bolo zistené, že obec v analytickom členení ročne tvorila fond prevádzky, údržby a
opráv za
bytový dom (6 b. j.) celkom vo výške 0,00€, za rok 2016, pričom ho mala tvoriť vo
výške
1 323,68€. Za rok 2017 bola tvorba v správnej výške celkom 1 076,84€.
Nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov
a nebytových priestorov, ktorý hovorí: Správca je povinný viesť samostatné analytické
účty

osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od
vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv
(ďalej
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len „majetok vlastníkov“) musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to
osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v
banke sú
vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s
finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti
vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je
súčasťou
majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu
záväzkov,
ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie
využiť
majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
Podľa hodnôt uvedených v evidenčných listoch v uzatvorených zmluvách o nájme
bytu obec
mala tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv za bytový dom za sledované roky vo
výške
2 400,52€, čerpanie tiež nebolo sledované zvlášť z toho dôvodu sa nedalo vypočítať
iba za
posledné roky odkedy je tvorba a čerpanie osobitne vedený v účtovníctve obce. Na
základe
potvrdenia zostatku na účte (fondu prevádzky, údržby a opráv) a vykonanej
inventarizácie
obec k 31.12.2017 evidovala na tomto účte zostatok vo výške 1 790,59€.
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 1.1.2016 1 438,93
Prírastky - povinný prídel 0,00
Úbytky - ostatné úbytky 0,00
KZ k 31.12.2016 1 438,93
Fond opravy Suma v €
ZS k 1.1.2017 1 438,93
Prírastky - povinný prídel 1 238,95
Úbytky - ostatné úbytky 887,29
KZ k 31.12.2017 1 790,59
Povinná tvorba v roku 2017 bola vo výške 1 076,64Eur a bola upravená tvorba
v predchádzajúcich rokoch zvýšenie o 162,31 Eur.
Čerpanie v roku 2017 bolo vo výške 887,29 Eur na odbornú prehliadku vo výške
500,00 Eur,
kontrola – flaga 119,50 Eur a na poistenie 6 b. j. v celkovej výške 267,79 Eur.

Následnou finančnou kontrolou zameranou na správnosť modelu výpočtu nájomného
za
užívanie obecných bytov, tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v
kontrolovanom období 2016 až 2017 boli zistené tieto porušenia:
• Tým, že obec ako správca bytových domov nevypracovala ročný plán opráv
nedodržala
ustanovenie §8b ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov.
• Tým, že obec nesledovala osobitne v analytickej evidencii fond prevádzky, údržby a
opráv
nedodržala ustanovenie § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a
nebytových priestorov.
• Bolo doporučené analyticky preúčtovať povinnú tvorbu aj za rok 2016 vo výške 1
323,68
€.
Zo strany hlavnej kontrolórky bolo doporučené stanoviť podmienky pre tvorbu a
čerpanie
fondu prevádzky, údržby a opráv v internej úprave v súlade s platnou legislatívou.
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4) Následná finančná kontrola čerpania bežných výdavkov za I. polrok
2018.
Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004
Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(§7 - §12 - §14)
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými
právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami
Rozpočet obce Pastovce bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
dňa
13. 12. 2017 uznesením OZ, ako prebytkový v celkovej výške príjmy 518 670,00
Eur
a výdavky 510 390,00Eur. Prebytok vo výške 8 280,00 Eur. Do 31. 10. 2018 nebola
vykonaná zmena v rozpočte obce. Rozpočet bol zostavený podľa rozpočtovej
klasifikácie
stanovenej MF SR.
Rozpočet - Výdavky:
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
zmenách
Skutočnosť
k 30. 06.
Bežný rozpočet 183 880,00 183 880,00 99 264,61

Ekon. klas.
Názov pol.
Položka Schválený
rozpočet
06. 2018
čerpanie
% plnenia
Mzdy, platy, osobné
vyrovnania...
61x 63 700,00 36 028,06 56,56
Poistné a prísp. do poisť. 62x 25 780,00 12 787,90 49,60
Tovary a služby 63x 90 250,00 46 153,43 51,14
Bežné transfery 64x 2 650,00 3 610,56 136,25
Splácanie úverov... 65x 1 500,00 684,66 45,64
SPOLU 183 880,00 99 264,61 53,98
Plnenie rozpočtu prebiehal nasledovne položka mzdy, platy a osobné vyrovnania vo
výške
rozpočet 63 700,00 Eur čerpanie k 30.06.2018 vo výške 36 028,06 Eur, čo predstavuje
celkom 56,56%-né plnenie. Poistné a príspevky do fondov vo výške 25 780,00 Eur
čerpanie
vo výške 12 787,90 Eur, čo predstavuje 49,60%.
Kontrolou bolo zistené, že nebola zabezpečená včasná úprava rozpočtu bežných
výdavkov
a bolo zistené prekročenie čerpania schváleného rozpočtu vo viacerých položkách bez
schválenia rozpočtových opatrení.
Z údajov o čerpaní rozpočtu za I. polrok je zrejmé, že pri čerpaní nebola vykonaná
finančná
kontrola podľa §6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a
doplnení niektorých zákonov. Vykonanie finančnej kontroly bolo iba formálne.
Správa bola vypracovaná na základe obcou predložených dokladov.
Konštatované bolo porušenie
Ř §12 a §14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Ř §6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov
5) Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových
opatrení za rok 2017
v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -§14 Zmeny rozpočtu
a rozpočtové opatrenia ods. 2 až 4

Kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 2017
Rozpočet obce Pastovce bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
dňa
14. 12. 2016 ako prebytkový v celkovej výške príjmy 424 570,00 Eur a výdavky 421
640,00
Eur, bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 2
930,00Eur.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol plánovaný z
dotácií
zo štátneho rozpočtu a bol zostavený ako schodkový.
Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva, dňa 14.
12.
2016.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený dvakrát:
Ř 1. zmena schválená dňa 04. októbra 2017 uznesenie č. 33-A/2
Ř 2. zmena schválená dňa 13. decembra 2017 uznesenie č. 36-A/5
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť k
31. 12. 2017
Plnenie v
%
Bežný rozpočet Upravený r. /
skutočnosť
Príjmy 214 570,00 221 870,00 222 399,75 100,24
Výdavky 181 130,00 194 655,00 195 325,44 100,34
Prebytok 33 440,00 27 215,00 27 074,31
Kapitálový rozpočet
Príjmy 210 000,00 211 293,88 1 293,88 0,006
Výdavky 233 510,00 222 590,00 12 987,96 0,06
Prebytok -23 510,00 -11 296,12 - 11 694,08
Finančné operácie
Finančné operácie – príjmové 0,00 4 600,00 4 600,00 100,00
Finančné operácie –
výdavkové
7 000,00 7 030,00 7 029,26 99,99
Príjmy celkom 424 570,00 437 763,88 228 293,63 52,15
Výdavky celkom 421 640,00 424 275,00 215 342,66 50,76
Pri kontrole sa zistilo, že v priebehu roka 2017 boli vykonané zmeny v rozpočte obce
rozpočtovými opatreniami a to podľa potreby, keď sa zistilo, že rozpočtované položky
budú
prekročené.
6) Kontrola dodržiavania §15 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení pri
tvorbe
a použití rezervného fondu obce – rok 2016 a 2017

Overiť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/ 2004 o rozpočtových
pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontrolou bolo zistené: obec má vytvorení 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.
ROK 2016
V priebehu roka neboli žiadne pohyby na účte nakoľko v roku 2015 obec mala
schodkové
hospodárenie a kapitálové výdavky v priebehu roka 2016 boli hradené z prebytku
bežných
príjmov. Zostatok na účte k 31. 12. 2016 vo výške 545,28 Eur.
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - prebytok
Prebytok rozpočtu v sume 2 969,99EUR 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 bol navrhnutý použiť na
tvorbu
rezervného fondu vo výške 2 969,99 EUR.
ROK 2017
Fond rezervný Suma v €
ZS k 1.1.2017 545,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2 969,99
KZ k 31.12.2017 3 515,27
V priebehu roka boli prevedené finančné prostriedky na účet vo výške 2 969,99 Eur
z prebytku hospodárenia za rok 2016 a to 17. augusta 2017 vo výške 2 000,00 Eur a
18.
augusta vo výške 969,99 Eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017- prebytok
Prebytok rozpočtu v sume 6 590,38EUR 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 bol schválený obecným
zastupiteľstvom použiť na tvorbu rezervného fondu v 100%- nej výške v sume 6
560,38 Eur.
K záverečnému účtu za rok 2017 bola predložená pripomienka zo strany hlavnej
kontrolórky,
kde bola vyčíslená na základe vykonanej finančnej analýzy potreba dotvoriť rezervný
fond
celkom vo výške 15 478,11 Eur z prebytku hospodárenia z predchádzajúcich rokoch.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2017 s doplnením pripomienky
zo dňa
14. mája 2018 - Bod 4 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad na svojom
riadnom

zasadnutí dňa 28. 6. 2018 uznesením č. 41-A/3 ako aj použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 560,38 Eur za rok 2017 ako aj na
tvorbu rezervného fondu z predchádzajúcich rokoch vo výške 15 478,11 Eur.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 boli preúčtované na účet rezervného fondu
peňažné
prostriedky vo výške 6 560, 38 Eur ( 20. VII., 31. VII., 02. VIII., 06.VIII.)
Čerpanie v roku 2018 bolo v súlade so zákonom, na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva, ibaže v jednom prípade bol čerpanie priamo z bežného účtu t. j.
peňažné
prostriedky z prebytku hospodárenia neboli preúčtované na účet rezervného fondu.
1) čerpanie 01. augusta 2018 vo výške 5 789,48 Eur – Spoluúčasť – Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Pastovce
2) čerpanie 22. októbra 2018 vo výške 11 361,40 Eur - Spoluúčasť – Zvýšenie
energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Pastovce
REKAPITULÁCIA REZERVNÝ FOND ZOSTATOK K 07. 11. 2018
ZS k 1.1.2018 3 515,27
Prírastky - z prebytku hospodárenia 6 560,38
- ostatné prírastky 15 478,11
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu Pastovce – 1 splátka
5 789,48
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu Pastovce – 2 splátka
11 361,40
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KZ k 07.11.2018 8 402,88
Pri kontrole bolo zistené, že stav na účte rezervného fondu k 31. 10. 2018 bol vo výške
4 286,17 Eur. Rozdiel 4 116,71 Eur.
Návrhy a odporúčania: finančné prostriedky vo výške 4 116,71 Eur previesť na
účet
rezervného fondu do 31. 12. 2018
V budúcnosti doporučujem previesť prebytok na účet rezervného fondu a až následne
čerpať
prostriedky.
II. Ostatné úlohy
Ř Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada
obecné
zastupiteľstvo alebo starosta ak vec neznesie odklad v súlade s ustanovením §18 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.
Ř Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
Ř Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými
vzdelávacími
inštitúciami.
Ř Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o
niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami
podávania,
preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
v obci Pastovce.
Ř Vedenie centrálnej evidencie sťažností.
III. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V súlade s ustanovením § 18f 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 2017 –
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 2017 dňa
27. 06.
2018 kedy sa konalo riadne zasadnutie OZ. Poslanci stanovisko k záverečnému účtu
brali na
vedomie a záverečný účet obce za rok 2017 schválili uznesením.
V súlade s ustanovením § 18f 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 2018 a na I. polrok 2019.
V súlade s ustanovením § 18f 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 2017. Ročná správa bola predložená na riadnom
zasadnutí
obecného zastupiteľstva, dňa 28. 03. 2018. Správu hlavnej kontrolórky poslanci OZ
brali na
vedomie.
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Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky 2019 –
2021.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené spolu s viacročným rozpočtom na
roky 2020

až 2021 as návrhom rozpočtu za rok 2019. Rozpočet bol schválený uznesením OZ, dňa
07.
12. 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky poslanci brali na vedomie.
Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami
podávania,
preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
v obci Pastovce.
Cieľom kontroly bolo overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich
súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
Ř Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o
sťažnostiach).
Ř Zásadách vybavovania sťažností v podmienkach obce Pastovce, schválené na
zasadnutí
obecného zastupiteľstva, dňa 22. júna 2011 UZN. č. 12/B-3.
Ř Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Ř Dodržiavanie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov
Ř Vnútorný predpis - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
1.1. Vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov
V sledovanom období neboli prijaté žiadne sťažnosti.
Kontrolou evidencie a vybavovania sťažností neboli zistené nedostatky a porušenia
právnych
predpisov.
Vybavovanie podaní, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, neboli
predmetom kontroly.
1.2. Vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov
Obec nemá vypracovaný osobitný predpis na vybavovanie petícií, v prípade podaných
petícií
postupuje podľa platnej legislatívy.
V II. polroku 2017 a v I. polroku 2018 neboli prijaté žiadne petície.
Kontrolou vybavovanie petícií neboli zistené nedostatky a porušenia právnych
predpisov.
1. 3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o
niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Vnútorný predpis je vydaný v súlade so zákonom a účinnosť nadobudla 12. 05. 2015.
V sledovanom období neboli prijaté žiadne podnety, ktoré by oznamovali
protispoločenskú
činnosť.
Neboli zistené porušenia zákona.

Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na kontrolu dodržiavania:
Ř zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Ř zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,
Ř zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Ř opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce, jednotná
ekonomická
klasifikácia a výkazníctvo obcí.
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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:
Ř poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly,
Ř 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 po kontrolných zisteniach. Kontrolné zistenia boli prekonzultované so
starostom
obce.
Pri kontrolách kde boli zistené nedostatky v lehote určenej hlavným kontrolórom
neboli
vznesené námietky z toho dôvodu 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.
V Pastovciach, dňa 09 . 01. 2019
Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce

Bod 9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce.
Žiadosť o dotáciu podala Reformovaná cirkev vo výške 1000€ na rekonštrukciu fary.
Dotácia schválená jednohlasne vo výške 1000€.

Bod 10. Diskusia.

Bod 11. Návrh na uznesenie

Uznesenia
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 8. marca 2019
v Pastovciach.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) b e r i e n a

vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti Hlvnej kontrolórky obce Pastovce za rok 2018.
2. Prednesené diskusné príspevky.

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) s c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.

Program rokovania 3. zasadnutia OZ.
Plán činnosti komisií a rok 2019
VZN obce Pastovce o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.
Udelenie dotácie z ozpočtu obce pre Reformovanú cirkev vo výške 1000 €.

Uznesenie č. 12/2019

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
C/ volí
Členov jednotlivých komisií.

Bod 12. Záver.

V Pastovciach 11. marca 2019

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Anna Némethová

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

