Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 22. júna 2011
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 156/11-star

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 8. júna 2011

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

22. júna 2011 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Interpelácia poslancov.
Záverečný účet obce za rok 2010.
Zásady používania služobného vozidla v podmienkach obce.
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
Pastovce
7. Názvy ulíc v obci.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2011.
9. Schválenie platu starostu obce.
10.Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
11.Diskusia.
12.Uznesenie.
13.Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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Program rokovania:
1. Zahájenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácia poslancov.
4. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2010.
5. Zásady pouţívania sluţobného vozidla v podmienkach obce Pastovce.
6. Zásady vybavovania sťaţností v podmienkach obce Pastovce.
7. Zmena názvov ulíc v obci Pastovce.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce Pastovce na rok 2011.
9. Plat starostu obce.
10. Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
11. Diskusia.
12. Uznesenie.
13. Záver.

Rokovanie:
1. Zahájenie. Predsedajúci privítal prítomných a konštatoval, ţe je prítomných 6
poslancov a zasadnutie vyhlásil za uznášania schopné. Chýba jeden poslanec, Peter
Chrenko, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Predloţený
návrh programu rokovania bol jednohlasne odsúhlasený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľom bude pani Mária
Rédliová a za overovateľov určil poslankyňu Henrietu Bolyovú a poslanca Štefana
Mészárosa.
3. Interpelácia poslancov.
P. Brezovický – v dedine je veľa dier prepadlísk, ktoré sú označené len palicami
a páskami, či sa s tým bude niečo robiť.
O. Mészáros – priebeţne sa to likviduje, ale sa to sa to stále obnovuje.
Nikolett Pető – označenie tabule začiatku a konce obce prečo nie je pri Bordácsovcov
O. Mészáros – táto tabuľa sa podľa predpisov dáva na hranicu intravilánu obce. Za
touto tabuľou je uţ extravilán. Pokiaľ sa to nezmení tak to tak ostane, nie je to
v kompetencii obce ale budem sa o tom informovať.
4. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2010.
Predloţená správa ( príloha č. 1) bola schválená bez pripomienok.
Za
- Bolyová H., Mészáros Š., Szücsová J., Fodorová J.
Proti
- Pető N.
Zdrţal sa
- Brezovický P.
5. Zásady pouţívania sluţobného vozidla v podmienkach obce Pastovce.
Poslanecký návrh poslanca Petra Brezovického ( príloha č. 2).
Pozmeňujúci návrh Starostu obce – zvýšenie mesačného limitu km z 800 na 2000.
Za
- Š. Mészáros, H. Bolyová
Proti
- N. Pető, P. Brezovický
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Zdrţal sa
- J. Fodorová, J. Szücsová
Návrh neprešiel.
Pozmeňujúci
mesačne.
Za
Proti
Zdrţal sa

návrh poslankyne J. Szücsovej a to zmena limitu z 800 na 1300 km
- J. Szücsová, J. Fodorová
- Nikto
- Š. Mészáros, N. Pető, P. Brezovický, H. Bolyová

Návrh neprešiel.
Pôvodný návrh:
Za

- všetci.

Konštatujem, ţe bol odhlasovaný a jednoznačne schválený pôvodný návrh zásad.
6. Zásady vybavovania sťaţností v podmienkach obce Pastovce.
Návrh zásad od hlavnej kontrolórky Ing. Anett Toldiovej ( príloha č. 3 ).
N. Pető – na minulej schôdzi som jasne povedala, ţe obec takýto dokument
nepotrebuje .
O. Mészáros – je to Váš subjektívny názor. Podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods. 1 zákona č
9/2010 je obec ako orgáne verejnej správy povinná upraviť vybavovanie sťaţností
svojím vnútorným predpisom.
Komisia pre vybavovanie sťaţností.
Peter Brezovický, Štefan Mészáros, Jolana Fodorová.
Náhradník: Henrieta Bolyová
Za
Proti
Zdrţal sa

- H. Bolyová, Š. Mészáros, J. Fodorová, P. Brezovický, J. Szücsová
- N. Pető
- nikto.

7. Zmena názvov ulíc obce Pastovce.
Navrhujem zmenu názvu cesty Bielovskej na Šahanskú z toho dôvodu, ţe omylom
som nahlásil na centrálnu evidenciu namiesto pôvodne schváleného názvu Bielovská,
Šahanskú. Aby sa zabránilo nepríjemnostiam pre obyvateľov vyplývajúcich z tohto
omylu prosím o jej zmenu.
Za

- všetci.

8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2011.
Zmena sa týka zapracovaniu štátnej dotácie na školstvo, ţivotné prostredie, cestné
hospodárstvo a evidenciu obyvateľstva do rozpočtu obce na rok 2011 podľa
predloţeného návrhu ( príloha č. 4 ) v celkovej výške cca 1200€.
9. Plat starostu obce.
Zákon č. 154/2011 mení zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí, podľa ktorého je treba plat zosúladiť.
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Návrh starostu obce : Základný koeficient zvýšený o 20 % t. j. 1567,-€.
Za
- nikto
Proti
- P. Brezovický, N. Pető
Zdrţali sa
- Š. Mészáros, J. Szücsová, J. Fodorová, H. Bolyová
Návrh nebol podporený.
Návrh poslanca P. Brezovického: Základ vo výške 1269,-€.
Za
Proti
Zdrţali sa

- P. Brezovický, N. Pető
- nikto
- Š. Mészáros, J. Szücsová, J. Fodorová, H. Bolyová

Návrh nebol podporený.
Nakoľko predloţené návrhy neboli schválené a ţiadne iné neboli predloţené podľa §
8a zák. č. 154/2011 Z. z. od 1 júna 2011 patrí starostovi základný plat vo výške 1269,€.
10. Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
Príloha č. 5
Bez pripomienok.
Za
Proti
Zdrţal sa

- Š. Mészáros, P. Brezovický, J. Fodorová, J. Szücsová, H. Bolyová
- N. Pető
- nikto

11. Diskusia.
Miroslav Szép – chcel by som týmto naším poslancom, ktorí nám tak pomáhajú
ohľadom toho auta, športu, chodníkov a jedno s druhým, ţe obec nemá vôbec peniaze.
Tu pán Brezovický povedal, ţe ľudia sa sťaţujú na jamy. Ja tomuto nerozumiem, buď
sme za túto dedinu všetci a nie ste tu preto aby ste podkladali starostovi čím viac
polien. Viete koľko je to 800 km. Vy ste to odsúhlasili, máme poslancov akých máme,
uţ ma to nezaujíma. Plat starostu. Podľa Vás by v tejto dedine nebolo nič, ani domy
ani stromy ani stoličky na ktorých sedíme, tak sa na to pozerám, nie pre obec
rozmýšľate. Boli tu v dedine akcie kde som Vás nevidel. Všetkých poslancov som tam
videl ale Vás nie. Len tuto počujeme, ţe toto sa odmieta, to sa potláča. Nie ţe by to
išlo pekne, Vyjdete cez tieto dvere a ste ticho. Na schôdzi veľká aktivita a po nej nič,
ticho.
Oto Mészáros – v týchto dňoch bola sprevádzkovaná testovacia verzia novej webovej
stránky obce Pastovce ( www.pastovce.sk). Kde si môţete pozrieť aktuality v ţivote
obce. Sú na nej umiestnené dôleţité dokumenty obce a tlačivá, ktoré môţu biť
uţitočné pre občanov na úseku stavebníctva, ţivotného prostredia a správe daní
a poplatkov a sú stiahnuteľné. Taktieţ je moţné zapojiť do ţivého fóra pod
podmienkou prihlásenia sa, kde očakávame Vaše názory, pripomienky a návrhy čo sa
týka ţivota obce, jej aktivít a zlepšenia jej stránky. Ešte musím niečo pripomenúť, aby
sa o tom vedelo, nakoniec to nie je ţiadne tajomstvo, ţe dvaja poslanci podali podnet
na Okresnú prokuratúru voči mojej osobe na zahájenie nejakého trestného stíhania
v dvanástych bodoch. Neviem v akom je to štádiu, moţno, ţe voči mne bude zahájené
trestné stíhanie, to záleţí od toho ako sa prokuratúra rozhodne. Toľko by som chcel
povedať, ţe ak sa niekto rozhodne k takémuto kroku, mal by si preveriť naozaj to čo
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dal na papier, tie veci, nehoráznosti a ohovárania čo ste tam dali. To je na posmech
nielenţe mňa ale aj polície a aj prokuratúra sa tomu smeje. Jednoduché záleţitosti,
ktoré sme si mohli vybaviť dvoma vetami a nemuseli ste s tým utekať na prokuratúru.
Ja tomu čelím, nerobí mi to problémy len v tom, ţe mi to uberá čas, musím chodiť na
výsluchy a dokladať materiály a prejazdiť kilometre. A čo ma najviac na tomto štve,
ţe nemali ste toľko odvahy a postaviť sa proti celému problému a niečo konkrétne
tvrdiť, ţe áno toto a toto tvrdíme. Nie Vy ste sa len všetko domnievali. Domnievať sa
môţeme, ţe niekto je vrah, do toho sa zmestí všetko. Je to veľmi rafinované lebo Vy
ste napísali, ţe sa len domnievate ale nič netvrdíte. Nedalo mi to nepovedať. Je to
kaţdého osobná záleţitosť, právo v tejto republike tento krok urobiť, sú tam také veci,
ktoré naozaj..., čo sa týka aj vodovodu, také somariny tam napísať prosím Vás pekne,
ţe ohrozujem ţivoty ľudí dvoch obcí. Kto za tých deväť rokov zomrel uţ v tejto obci,
kto ochorel? Ak nepotrebujete tú vodu tak sa od nej odpojte. Čo bude keď celej obci
zastavia vodu? Čo potom budeme robiť. Povieme, ţe choďte za nimi a zoberte od
nich vodu. Pravidelne chodí na kontrolu hygiena, o tom sme uţ toľkokrát hovorili.
Keby zistila najmenšie podozrenie, ţe voda je škodlivá tak to okamţite odstavia. Celá
dedina z toho pije, varí, Škôlka z toho pije, deti z toho pijú. Hygienici ktorí to majú na
starosti nezoberú na seba zodpovednosť aby z toho niekto ochorel.
Také tvrdenie, ţe podvodom drţím počet obyvateľov nad 500 aby som mal
vyšší plat. Ale Niekde sa zastavme, dajme si hranicu, ţe potiaľ môţeme ísť ale čo je
veľa to je veľa.
Čo sa týka evidencie psov a nevyrubovania daní. Toto je všetko dokázateľné,
dá sa to vytlačiť z PC roky dozadu, ţe kto mal daň vyrubenú a kto zaplatil, alebo ţe
ten kto mňa volil nemusí platiť dane a takto vyhrám voľby. Voľby sú tajné.
Čo sa týka evidencie psov v obci. Veď evidencia sa robí na základe povinnej
nahlasovacej povinnosti občanov. Pýtam sa, ktorí z Vás toto spravil a nahlásil svojho
psa do evidencie a prevzal známku pre psa? Ten kto nemusí platiť dane je môj volič
a takto vyhrávam voľby. Takto ste to skombinovali.
Júlia Szücsová – tak toto nie je pravda ja platím pravidelne všetky dane a aj ostatný.
O. Mészáros – ohovárate poslancov, ţe sa dali kúpiť za dvadsať eur. Komu som ja
núkal nejaké peniaze nech sa ozve. Ja som s týmto skončil, uvidíme ako to dopadne
a podľa toho sa zariadim.
Štefan Mészáros – o čo Vám vlastne ide ? Takto nepôjdeme ani o krok dopredšie. Ak
nebudeme spoločne tlačiť voz tak nebudeme napredovať.
Nikolett Pető – veľa krát som sa pýtala pána starostu na veci a nedostala som
odpoveď. Tak potom ako môţeme spolupracovať? Mohli sme to aj inak ale nikdy sme
nedostali odpoveď.
O. Mészáros – na nič ste sa nepýtali. Poţadovali ste určité veci, ktoré som Vám ja
poskytnúť nemohol. Poţadovali ste odo mňa zoznam voličov , aby som Vám ich
vydal. Celý rok ste sa len stým zabávali. Ja Vám tento zoznam nesmiem poskytnúť
a nie len Vám ale nikomu. A čo sa toho týka ako ste sa dostali k takým informáciám,
ktoré ste v podaní uviedli ako sú konkrétne mená voličov? Tie konkrétne mená ste sa
odkiaľ dozvedeli? Niekto porušil zákon o ochrane osobných údajov. Ja Ti poviem
svoj názor, to Vám povedala Vaša matka, ktorá si vypisovala údaje zo zoznamu na
voľbách a na to sú svedkovia. Vypisovala mená ľudí, ktorí sa v Pastovciach nezdrţujú
ale majú trvalí pobyt v Pastovciach a majú právo voliť v Pastovciach. A k týmto
8

údajom ste sa dostali cez ňu lebo nikto iný nemal k tomuto materiálu prístup. Ona to
podpísala a pod zodpovednosťou porušila tento zákon začo môţe biť trestne stíhaná.
Július Pető – treba to dokázať. Chcel by som sa opýtať, ţe táto drahá osoba teta
Marika, dôchodkyňa dokedy tu ešte bude. Včera sme mali taký problém, ţe manţelka
bola na úrade aby sa vysvetlila platba za vodu, ale ona sa natoľko angaţuje, ţe uţ
nevie, ţe kam má ísť. Manţelka sa opýtala, ţe prečo neposlali výzvu na vlaňajšok
a pred vlaňajšok a povedala, ţe Erika Heringešová, ktorá všetko po.........povedala, ţe
do osieho hniezda nesiahame. Tak načo nám je takáto účtovníčka.
Mária Rédliová – ja som nič takéto nepovedala.
Oto Mészáros – to, ţe dokedy tu bude do toho Tebe nie je nič. Čo sa toho týka tak
stále sú posielané upomienky na nedoplatky. Je to hlásené v rozhlase. Niekto vie čo je
jeho občianska povinnosť a vyplatí svoje pozdĺţnosti a sú taký, na ktorých to roky
neplatí.
Július Pető – Aká je to upomienka keď na nej nie je uvedené mnoţstvo vody. To je to
isté keď tu teraz lavírujeme o tom či 800 km alebo nie ale to je drzosť, ţe 20 rokov si
jazdil koľko si len chcel. Nehovoriac o tom, ţe som videl tú tvoju knihu jázd a stále
len ideš ale naspäť nie. Naspäť nejdeš nikdy?
O. Mészáros - keď sa lepšie pozrieš tak je tam napísané napr. Bratislava a späť.
J. Pető – ale nie všade, niekde chýba.
O. Mészáros – moţno, ţe niekde chýba, keď len toto je Váš problém tak to tam
dopíšem.
Zita Mészárosová – hlásim sa do diskusie ako občianka tejto obce, nakoľko aj ja robím
vo verejnej správe 20 rokov, mám nejaké poznatky o verejnej správe, o verejnom
rozpočte, o verejnej sluţbe a o verejnom záujme. Vo verejnom záujme v tejto obci
bolo keď boli voľby a volili sa poslanci. Volili sme Vás Tých čo tu sedíte, dostali ste
hlasy verejnosti vo verejnom záujme konáte kaţdý deň, na kaţdej schôdzi, na kaţdom
zastupiteľstve, na kaţdom svojom kroku lebo ste zloţili sľub. Neviem či ma
rozumiete? Hovorím o kaţdom. Preto Vy ako zastupiteľstvo, 20 rokov dá sa pozrieť
dozadu, čo sa tu spravilo. Keď sem prišiel výbor, ţe čo tu bolo, teraz čo tu je a aké
zastupiteľstvá tu boli a ako fungovali. Nie je moţné aby nejaké osobné veci alebo
emócie tuto stále v zastupiteľstve vytvárali takéto veci. Toto dedinu ozaj len na
posmech celej obce. Keď si niekto prečíta zápisnice, prečíta dianie čo sa deje v tejto
obci, je to na posmech. Veď pozrite sa, veď ľudia neprídu ani na schôdzu, veď tu by sa
mali riešiť veci verejné, nie také veci ako smernice , v poriadku ale také smernice čo aj
pomáhajú ľuďom tejto obce, ţe za koľko bude prenajatý kultúrny dom napríklad keď
si tam niekto urobiť svadbu alebo niekto otvorí presso, koľko bude platiť prenájom,
alebo komisia pre verejnú kontrolu kde boli keď Jenő B. podpálil dom. Takéto veci
treba riešiť, podľa mňa. To je tak jedno, ţe koľko má plat starosta, môţete o tom
rozprávať koľko chcete, to vôbec nikoho nezaujíma. Preto uţ konečne povedzte, ţe čo
chcete. Môţeme ţiť v tejto obci ja ako matka 3 detí a manţelka, ţijeme tu uţ 20 rokov.
Viete stále nejaké konflikty vyrábať, jeden proti druhému. Ešte jedno, Vy ste mladý, ja
si myslím, ţe o 20 rokov niekto bude z Vás buď starosta alebo z tých mladých čo Vás
volili, tak trošku úcty Tým ľuďom čo tu uţ 20 rokov, tým poslancom, ktorí tu uţ
voľačo preriešili a trošku úcty Tým pracovníčkam na obecnom úrade. Dvadsať rokov
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sa aj my učíme, kaţdý sa učí. Nie s nejakou manipuláciou, sprostými rečami, to sa
nedá. Ešte by som sa chcela opýtať, ţe akú činnosť plánujú jednotlivé komisie na júl
a august. Alebo akú činnosť plánujú jednotlivý poslanci na tie dva mesiace, keď budú
doma deti, keď treba riešiť, keď je doma mládeţ. Na tieto dva mesiace sú aké aktivity
naplánované. Lebo poslanci vymyslia, my sa zúčastníme, ale keď nič nebude tak
neviem, neviem čo je naplánované. Ja by som len toľkoto chcela. Je to verejný záujem
a preto sme tu.
Peter Brezovický – ja bom chcel aby všetci vedeli, ţe nás, no nie konkrétne mňa, týka
sa to rodiny, môţem povedať, ţe koľkokrát bolo udanie na nás dané. V jednej veci
dvakrát alebo trikrát. Keď nám doniesli drevo, tak policajti sú tam hneď, pýtajú
papiere a neviem čo. Nechcem hovoriť, ţe od koho to ide, to je jedno. Viem, ţe Vás
to nezaujíma. Policajti povedia, ţe kto ich tam poslal. Keď vo februári bolo verejné
zhromaţdenie, tak Vy si myslíte, ţe my len tak z nudy sme poslali ten papier sem na
obecný úrad, ţe nás pouráţali ľudia, aby sa to tu vyriešilo, aby sa na schôdzi dalo
normálne rozprávať lebo vtedy sa nedalo. Jeden na druhého nadával. Na tom
zhromaţdení tak bolo. My sme chceli aby sa to tu v dedine vybavilo. Napríklad, ţe
starosta povie áno treba ospravedlnenie a nič viac.
Magda Szépová – keď niekto s niekým problémy, tak nech ide za ním a spolu si to
vybavia a nie hneď udávať, treba si to vydiskutovať.
O. Mészáros – Ty si podal sťaţnosť na obecný ale my neriešime sťaţnosť proti
občianskemu spolunaţívaniu. Na to je úrad, ktorý to vybavuje a tam to bolo posunuté
a spôsob sankcie neurčujete Vy ale určuje to presne zákon, spravidla je to peňaţná
pokuta a nie ospravedlnenie na ďalšom verejnom zhromaţdení.
P. Brezovický – dedina je samospráva a zato sme to dali a stým úmyslom aby sme to
doma riešili.
Oto Mészáros – ja nemám v kompetencii aby som riešil priestupok proti občianskemu
spolunaţívaniu. Na to je špecializovaný úrad, ktorý to rieši.
P. Brezovický – my sme to dali kvôli tomu aby sa na schôdzi dalo riadne rozprávať
ako aj teraz, ale na tej schôdzi bol cirkus.
O. Mészáros – Vy si myslíte, ţe keď sa zíde na verejnom zhromaţdení 150 ľudí, ţe to
ustráţite, z kaţdej strany, sprava, zľava ľudia vykrikovali, cirkus hneď na začiatku
začal Váš otecko so svojou poznámkou, ţe ma urazil a hneď potom sa to začalo. To
ste čo hovorila jedna strana ste si všimli ale čo hovorili Vaši to bolo v poriadku. Ja
som nikoho neurazil a napriek tomu ste tam napísali, ţe som sa správal vulgárne. Ţe
som Vás urazil, áno náhodou som Vám tykal ale to bolo nechtiac a hneď som sa Vám
aj ospravedlnil. Kto ide na takéto miesto musí s tým počítať, ţe tu pracujú emócie,
moţno si niekto pred tým aj vypije a nemôţete ustráţiť 150 ľudí. Ja ani nevie kto čo
vykrikoval, ja som si tie veci ani nevšimol, ţe niekto Vás napadol a osočoval.
Zita Mészárosová – páči sa mi, ţe si chcel robiť diskusiu. Nedá sa to tak ako ste to
robili na tej schôdzi, je to milión ľudí a je tu emócia reakcií, ale v rámci komisie alebo
poslancov hoci kedy môţete zvolať a môţete diskutovať. Vy máte na to právo, je
problém, napr. pes niekoho uhryzne, tak ideme riešiť, KOVP a toho sa môţe zúčastniť
aj druhý občan.
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P. Brezovický – najlepšie by bolo sa stretnúť ešte pred schôdzou, keby mal kaţdý čas.
Ale to dvaja ľudia keď sa chcú stretnúť je niekedy problém.
Július Pető – Ja len ešte toľko chcem povedať, ţe nech pán starosta si uvedomí, ţe on
slúţi pre dedinu a nie dedina jeho.
Csaba Sejli - Ja by som mal dve otázky k poslancom a bol by som rád keby som
dostal odpoveď. Pýtam sa všetkých poslancov, ţe aký mali dôvod, ţe sa dali
kandidovať za poslanca a čo robili od novembra.
Júlia Szücsová – Zvolili nás nie preto aby sme sa tu stále osočovali ale preto aby sme
niečo spoločne robili pre obec. Ja som uţ bola na veľa zasadnutí ale teraz je na tých
schôdzach len stres. Toto nie je normálne čo robíte. Mali by sme starostu podporovať
aby sme čím viac urobili pre obec. Ste ešte mladý ale o dvadsať rokov budete inak
rozmýšľať. Nie takéto sprostosti, ţe kto čo robí a nerobí proti sebe. Ja teraz poviem,
ţe od januára som čo robila ako poslankyňa. V decembri sme rozniesli darčeky pre
deti. Vo februári bol fašiangový ples, urobili sme oslavy 15. marca, 19. apríla bol
v spolupráci s reformovanou cirkvou pohostenie pre hendikepované deti, v marci sme
boli na výlete v Bratislave, v máji sme zorganizovali deň matiek a v júni sme
usporiadali deň detí. A ešte v máji sme mali spoločnú návštevu na predstavení
v Komárne v Jókaiho divadle. Za šesť mesiacov sme mali deväť akcií. Toto som
urobila za toto obdobie.
Ak nebudeme spolupracovať tak všetko bude zbytočné.
Csaba Sejli – ja len vidím, ţe na kaţdej schôdzi sú len osočovania, podozrievania
a nenapredujeme.
Nikolett Pető – je dobré ţe je reč o týchto akciách, ţe kto čo robil. Chcela by som
poprosiť pána starostu aby sa pokúsil koordinovať tieto akcie. To sa tak nedá, ţe ma
náhodou stretne posledný deň na ceste a ma pozve na poradu. To sa tak nedá. Pre mňa
by vyhovovalo keby som o tom vedela aspoň týţdeň dopredu alebo aspoň tri dni pred
aby som si mohla tak zariadiť. Rada by som pomohla pri týchto akciách, bolo by to aj
lepšie lebo keď nás bude viac, bude aj viac nápadov. Ja som to uţ Juliške povedala
a nestalo sa tak a preto som sa nemohla zúčastniť. Na samotných akciách som preto
nezúčastnila aby sa nepovedalo, ţe pomôcť som neprišla len na samotnú akciu. Preto
by som poprosila pána starostu, ţe ak sa niečo chystá tak nám tu na schôdzi dal na
vedomie. Nie o to sa jedná, ţe nechcem pomôcť alebo nechcem sa zúčastniť ale
jednoducho treba včas upovedomiť.
Csaba Sejli – problém je v tom, ţe pred chvíľou ste hlasovali o plate starostu, ktorý je
na plný úväzok , 24 hodín denne, mesačne 30, 31 dní, ročne 365 dní je vo funkcii,
stanovili ste mu plat, Sami ste si hneď určili plat 15 € za schôdzu a h........... pre to
robíte.
N. Pető – tak by som poprosila pána starostu, ţe ak sa niečo chystá tak nás všetkých
obvolal a dal na vedomie.
O. Mészáros – pre mňa to nerobí problém, ak som o tom upovedomený tak to urobím,
najlepšie by bolo keby som vedel kaţdého mailovú adresu a tam by som poslal
informáciu, len prosím kaţdého aby potvrdil prevzatie správy aby som mal istotu, ţe
to dostal.
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12. Uznesenie.
UZNESENIE č. 4/2011
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce
zo dňa 22. júna 2011

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1.

Vznesené diskusné príspevky.

2.

Interpelácie poslancov OZ

3.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Pastovce na rok 2010

B. schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Pastovce na rok 2010
2. Zásady pouţívania sluţobného motorového vozidla v podmienkach obce Pastovce.
3. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach obce Pastovce.
4. Komisiu OZ pre vybavovanie sťaţností v zloţení:


Peter Brezovický.



Štefan Mészáros



Jolana Fodorová



Henrieta Bolyová, náhradník

5. Zmenu názvu ulice Bielovskej na Šahanskú.
6. Zmenu rozpočtu obce Pastovce na rok 2011.
7. Plat starostu obce Pastovce vo výške 1269,-€.
8. Plán práce kontrolnej činnosti.
13. Ukončenie.
V Pastovciach, 28. júna 2011
Spracovala:

Overovatelia:

Mária Rédliová

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

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

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

Henrieta Bolyová

Štefan Mészáros

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

Záverečný účet Obce Pastovce za rok 2010

V Pastovciach, 05. mája 2011
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Záverečný účet Obce Pastovce za rok 2010 obsahuje:

 Plnenie rozpočtu k 31.12.2010
 Rozbor plnenia príjmov za rok 2010
 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010
 Bilanciu aktív a pasív
 Rekapitulácia
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Záverečný účet obce Pastovce za rok 2010
Plnenie rozpočtu k 31.12.2010:
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec
v roku 2010 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.
Celkové príjmy Celkové výdavky -

716 000 €
716 000 €

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2009 Uznesením č. 16/2009.
Rozbor príjmov za rok 2010 v celých €:
Rozpočet na rok 2010
v %:
716 000
Beţné príjmy:
Rozpočet na rok 2010
%:
713 800
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
400
Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2010
1800
1.

Rozpočet po zmenách
738 314

Skutočnosť k 31.12.2010
235 299

Zmena rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2010

736 114

233 102

Zmena rozpočtu
400

Skutočnosť k 31.12.2010
407

Zmena rozpočtu
1800

Skutočnosť k 31.12.2010
1790

Plnenie
31,87
Plnenie v
31,66

A Beţné príjmy- daňové príjmy
a/ Výnos z dane z príjmov FO
Z predpokladanej finančnej čiastky 101 000 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2010
poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 78 738 €, čo predstavuje plnenie na 77,96 %.
b/ Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 40 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 47 083 €, čo je 115,26 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 35 889€, dane zo stavieb vo výške 3 214€ a daň
z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške 7 980€.
K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 vo výške 5 132,82€
c/ Daň za psa
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Z rozpočtovaných 150€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 120€ čo je 80,00% plnenie.
d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 614€, čo je 72,28% plnenie.
B Beţné príjmy – nedaňové príjmy v €:
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 3 628€, z prenajatých strojov, prístrojov,
zariadení techniky a náradia vo výške 299 €, ostatné poplatky 7 820€, za predaj výrobkov tovarov
a sluţieb 302€, za materskú školu 33€, za odber podzemnej vody 6 836€, z vkladov 204€, iné príjmy
32€, vratky 2 538€.
C Beţné príjmy – ostatné príjmy ( dotácie) v €:
Obec prijala nasledovné dotácie:

1.
2.
3.

Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad v Nitre
Krajský úrad Ţivotného prostredia
Krajský stavebný úrad v Nitre

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krajský úrad pre CD a PK
Obvodný úrad Levice
VÚ ŠR UPSVR
VÚ ŠR UPSVR
VU ŠR UPSVR LV
VÚ ES a ŠR UPSVR LV
MF SR
VÚ ŠR - OU Levice

P.č.

Suma v €
507
62,52
381,08
28,24
180,51
33,20
791,64
684
6190,45
3334
1444

Účel
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
Starostlivosť o ţivotné prostredia
Náklady
na
úseku
stavebného
poriadku
Výdavky na úseku poz. Komunikácií
Hlásenie pobytu občanov
Školské potreby
Rodinné prídavky
Stravné MŠ
Aktivačná činnosť
Dotácia na beţné výdavky
Voľby v r. 2010

Dotácie boli účelovo viazané a boli pouţité a vyčerpané v súlade s ich účelom.
D Kapitálové príjmy:
Dňa 07. 05. 2010 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, poslanci schválili prijatie úveru vo
výške 195 212,87€ na účely financovania investičného projektu „ Revitalizácia domu smútku v
Pastovciach“ v úvere je zahrnutá aj čiastka daň z pridanej hodnoty. Nenávratný finančný príspevok
je vo výške 164 044,43 Eur bez DPH. V novembri bola kolaudácia domu smútku, faktúry týkajúce sa
prestavby a rekonštrukcie sú uhradené, po prvej kontrole z ministerstva financií sa nevyskytli ţiadne
nezrovnalosti z toho dôvodu boli vrátené peňaţné prostriedky vynaloţené do doby kontroly vo výške
68 362,05€, ktoré boli pouţité na úhradu prijatého úveru. Zostatok úveru k 31. 12. 2010 je 123 998€.
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých € :
Rozpočet na rok 2010:
v %:
716 000
Beţné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
%:
156 593

Rozpočet po zmenách
737 275

Skutočnosť k 31.12. 2010:
364 756

Zmena rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2010

177 868

160 708

Kapitálové výdavky:
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Plnenie
49,47
Plnenie v
90,35

Rozpočet na rok 2010
%:
548 000

Zmena rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2010

548 000

192 656

Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2010
Zmena rozpočtu
v %:
11 407
11 407
A Beţné výdavky v celých eurách:
Funkčná klasifikácia

35,16

Skutočnosť k 31.12.2010
11 392

Plnenie
99,87

Rozpočet

Skutočnosť

51147
18757

49754
16269

Plnenie
v%
97,28
86,74

2550
13777
2618
10496
4219
4264
1000
2850
200
2000
1990
900
220
499
250
140
400

423
10 767
2448
10873
2765
4584
2911
3035
0
1076
1738
895
0
266
776
0
444
0

16,59
78,15
93,51
103,59
65,54
107,50
291,10
106,49
0
53,80
87,34
99,44
0
53,31
310,40
0
111,00
0

100
335
1139
500
2936
5008
500
975
2900
1200
2300
1500
7500
1378
5200
17000
5780
3340

31
661
580
2949
5286
251
43
426
129
927
465
7483
1295
3584
17843
5902
3829

9,25
58,03
116,00
100,44
105,55
50,2
4,41
14,69
10,75
40,30
31
99,77
93,98
68,92
104,96
102,11
114,64

177 868

160 708

90,35

Výdavky ver. správy - mzdy
Odvody do zdrav. Poisťovní OcÚ
Cestovné výdavky
Energia
Poštovné
Všeobecný materiál
Stroje, prístroje
Všeobecné služby
Poplatky, odvody
Stravovanie
Preddavky
Odmeny- mimoprac. pomer
Poistné
Odmeny a príspevky
Konkurzy
Prídel do SF
Pracovné odevy, potraviny
Na nemocenské dávky
Školenia
Propagácia a reklama
Nezisk. org. posk. všeob. sl.
Odchodné
Špeciálne služby
Ost. veriteľovi
Palivá
Reprezentačné
Členské
Budovy, objekty
Telekomunikačné zariadenie
Servis, údržba
Výpočtová technika
TKO
Knihy
Kultúrne služby –mat. údr
MŠ tarifný plat
MŠ - ZP a SP
MŠ – energia, materiál, služby

SPOLU

Plnenie v
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Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010 v eurách
Finančný dlhodobý majetok /069/
Stav k 1.1.2010

Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková cena

Prírastky

Úbytky

103 134

Stav k 31.12.2010

103 134
103 134

Dlhodobý hmotný majetok /021/
Stav k 1.1.2010

Prírastky

Obstarávacia cena
1 118 906
Oprávky
Zostatková
cena
Dlhodobý hmotný majetok /022/
Stav k 1.1.2010

Obstarávacia cena

Úbytky

Stav k 31.12.2010

349 771

1 118 906
349 771
769 135

Prírastky

Úbytky

19 830

Stav k 31.12.2010

19 830

Oprávky

16 966

Zostatková cena

16 966
2864

Majetok na účte 031
Stav k 1.1.2010

Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková cena

Prírastky

Úbytky

82 067

Stav k 31.12.2010

82 067
82 067

a/ pohľadávky
Suma v €
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
8969
Spolu:
8969
K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky celkom vo výške 34 380 €.
Ďalej ostatné pohľadávky celkom vo výške 1 247 €, pohľadávky voči odberateľom vo výške 1 818 €,
pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 12 384 € a iné pohľadávky vo výške 9 962 €.
Účet

b/ finančný majetok k 31.12.2010 :
Účet

Suma v €

211 - pokladnica
261 - peniaze na ceste
221 - bankové účty

163
0
14170

Z toho:
VUB Ţeliezovce

VUB Ţeliezovce
VUB Ţeliezovce
VUB Ţeliezovce
VUB Ţeliezovce
VUB Ţeliezovce
Dexia Levice
Dexia Levice
Poštová banka

29020152/0200
350029020152/0200
1635651055/0200
12329020152/0200- rez. fond
1136276158/0200 – soc. fond
12034152/0200
2307712001/5600
7108640001/5600
20241194/6500

c/ poskytnuté návratné finančné výpomoci:
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5061,89
64,84
170,82
29,58
190,64
60,65
7192,49
20,65
1378,26

Poskytnuté návratné finančné výpomoci predstavujú celkovú sumu vo výške: 203 €- tieto peňaţné
prostriedky boli poskytnuté na pohrebné výdavky sociálne odkázaným rodinám.
d/ záväzky
Účet
321 – Dodávatelia
331- Zamestnanci
325- Ostatné záväzky
336- Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a
zdrav. Poisťovní
342- Ostatné priame dane
472- Záväzky zo soc. fondu
474 –Záväzky z nájmu
Spolu

Suma v €
1612
5750
86
1789
441
191
6425
16294

Na soc. fond sú preukázané povinné príspevky, a sú pouţívané na príspevky stravného
a na
rekreácie zamestnancom.

4. Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu Obce Pastovce na rok 2010
Úprava
rozpočtu

Rozpočet

Skutočnosť

%

Sumár príjmov

716 000

738 314

235 299

V tom: Beţné príjmy

713800

736114

233102

31,66

400

400

407

101,75

1800

1800

Sumár výdavkov

716 000

737 275

364 756

V tom: Beţné výdavky

156 593

177 868

160 708

90,35

548 000

548 000

192 656

35,16

11 407

11 407

11 392

99,87

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Rozdiel:

1039

0

1790

-129 457

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA______________________________________
Predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi k 31.12.2010
+ 380 Eur
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO _HOSPODÁRENIA ___________________
Príjmy – skutočné k 31. 12. 2010
235 299
Výdavky – skutočné k 31. 12. 2010
____________364 756_ ___
Rozdiel
- 129 457
19

31,87

99,44
50,94

Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu je rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
je mínusový preto obec netvorí rezervný fond.
Záverečný účet obce za rok 2010 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Pastovciach v mesiaci jún 2011 v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách.

V Pastovciach, 05. mája 2011
Oto Mészáros
starosta obce

Záverečný účet za rok 2010 :

Návrh Záverečného účtu za rok 2010 v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 24. 05. 2011
Návrh zvesený dňa
Záverečný účet za rok 2010 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v
Pastovciach dňa 22. 06. 2011
Záverečný účet za rok 2010 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pastovciach, dňa :

Oto Mészáros
starosta obce
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Príloha č. 2

Zásady pouţívania sluţobného motorového vozidla v podmienkach obce
Pastovce

Čl. 1
Sluţobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA ev. č. LV-170 CE sa pouţíva pre
potreby obce, obecného úradu, zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre
obyvateľov obce. Starosta obce vyuţíva sluţobné motorové vozidlo na zabezpečovanie
kaţdodenných úloh obce, ako aj mimo jej územia podľa potreby, a to aj v dňoch pracovného
pokoja a sviatkov.
Čl. 2
Starosta obce rozhoduje o pouţití sluţobného motorového vozidla v súlade s týmito
„Zásadami“ inými osobami, na základe ţiadanky na prepravu, ktorá obsahuje ţiadateľa,
miesto pristavenia, cieľ prepravy, účel jazdy a jej trvanie.
Čl. 3
Po schválení prepravy sluţobným motorovým vozidlom starostom obce inými
zamestnancami, resp. občanmi obce, sa vydá pre vodiča príkaz na jazdu. Príkaz na jazdu
podpisuje starosta obce.
Čl. 4
Vedenie sluţobného motorového vozidla môţe byť zverené len zamestnancovi obce,
ktorý má platný vodičský preukaz, má podpísanú hmotnú zodpovednosť za zverené sluţobné
motorové vozidlo a osobné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Vedenie
motorového vozidla je zverené starostovi obce, ktorý je drţiteľom platného vodičského
preukazu. Stará sa o jeho technický stav. Vzhľadom na náročnosť a špecifickosť
zabezpečovania úloh obce a potrebu jeho pouţitia aj mimopracovnej doby a v dňoch
pracovného voľna, parkovanie motorového vozidla bude aj v jeho trvalom bydlisku: Pastovce
č. d. 121.
Čl. 5
Obec, resp. starosta obce vedie evidenciu o prevádzke motorového vozidla, ktoré na koniec
mesiaca odovzdá do učtárne. Obec eviduje počet najazdených km a stanovuje ich na 800 km
na mesiac. V prípade prekročenia km, starosta obce zdôvodní dôvod prekročenia obecnému
zastupiteľstvu. Mnoţstvo a hodnotu spotrebovaných pohonných hmôt vedie obec vo svojom
účtovníctve. V prípade prekročenia stanovenej spotreby pohonných hmôt oproti stanovenej
spotrebe uvedenej v technickom preukaze je potrebné uviesť v zázname o prevádzke vozidla
dôvody prekročenia.
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Čl. 6
Povinnosti určené v čl. 2, 3, 5 týchto „Zásad“ nie je potrebné dodrţať v mimoriadnych
prípadoch – ţivelná pohroma, vyhlásenie situácie ohrozenia, vojnového stavu alebo v prípade
poskytnutia nevyhnutnej pomoci obyvateľovi obce pri ohrození zdravia resp. ţivota, alebo
majetku obce a jej obyvateľov. Po pouţití sluţobného motorového vozidla v uvedených
mimoriadnych prípadoch sa príkaz na jazdu vystaví dodatočne spolu so záznamom
o prevádzke motorového vozidla a vyúčtovaním pohonných hmôt.
Čl. 7
Za dodrţiavanie týchto „Zásad“ je zodpovedný
dodrţiavania vykonáva OZ.

starosta obce a kontrolu ich

Čl. 8
Obec Pastovce nevypláca ţiadnu odmenu za vedenie motorového vozidla starostovi
obce, ani iným zamestnancom a náklady na jeho prevádzku predstavujú len nevyhnutné
náklady na zakúpenie PHM, údrţbu a opravy auta, ktoré sú zahrnuté v rozpočte obce a sú pod
kontrolou hlavného kontrolóra a OZ.
Schválené obecným zastupiteľstvom v Pastovciach, dňa 22. júna 2011-06-23

............................................................
Oto Mészáros, starosta obce
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Príloha č. 3

Zásady postupu
pri vybavovaní sťaţností v podmienkach
Obce Pastovce
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Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach
vydáva

tieto

Zásady postupu
pri vybavovaní sťaţností v podmienkach
Obce Pastovce
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní sťaţností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku
prešetrenia sťaţnosti a pri kontrole vybavovania sťaţností v Obci Pastovce (ďalej len
„obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo,
starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Sťaţovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťaţnosť.
(2) Sťaţnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťaţovateľ"),
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa
domnieva, ţe boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánov alebo
zamestnancov obce
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.
Obsahové náleţitosti sťaţnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťaţnostiach.
(3) Sťaţnosťou podľa zákona o sťaţnostiach nie je podanie, ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, ţiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom
jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa
osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je
upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok,
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.),
c) je sťaţnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.),
alebo
24

d) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré bolo vydané
v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní).
Sťaţnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu
verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov).
(4) Prešetrovaním sťaţnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku
zistených nedostatkov a ich následky.
(5) Odloţenie sťaţnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona
o sťaţnostiach.
(6) Vybavenie sťaţnosti - odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia
sťaţovateľovi s uvedením, či je sťaţnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
(7) Opakovaná sťaţnosť a ďalšia opakovaná sťaţnosť je sťaţnosť toho istého sťaţovateľa,
v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
(8) Sťaţnosť proti vybavovaniu sťaţnosti a sťaţnosť proti odloţeniu sťaţnosti je novou
sťaţnosťou proti postupu obce pri vybavovaní alebo pri doloţení sťaţnosti.
Článok 3
Prijímanie a centrálna evidencia sťaţností
(1) Sťaţnosť moţno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou
poštou.
(2) Sťaţnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa povaţuje za
písomnú iba vtedy, ak ju sťaţovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí
svojím podpisom, inak sa sťaţnosť odloţí. Sťaţnosť podaná obci elektronickou poštou so
zaručeným elektronickým podpisom sa povaţuje za sťaţnosť podanú písomne.
(3) Prijímanie písomných sťaţností na obci zabezpečuje pracovníčka obecného úradu.
(4) Prijímanie ústnych sťaţností podľa zákona o sťaţnostiach zabezpečuje – hlavný/á
kontrolór/ka
Pri podaní ústnej sťaţnosti sa vyhotoví záznam (príloha č. 1 týchto zásad). Postup je uvedený
v zákone o sťaţnostiach § 5 ods. 4 - 6.
(5) Všetky doručené sťaţnosti sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností
v centrálnej evidencii sťaţností obce, ktorú vedie hlavný/á kontrolór/ka pričom musí
obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťaţnostiach.
(6) Zamestnanec obce, ktorej bola doručená zásielka na meno ak zistí, ţe písomnosť má
charakter sťaţnosti, je povinná ju dať zaevidovať do centrálnej evidencie sťaţnosti.
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Článok 4
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťaţností
(1) Sťaţnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:
a) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbliţší orgán štátnej správy s kontrolnou
právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je, tak sťaţnosti prešetruje
a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťaţností - Úrad vlády
SR.
b) Proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.
(2) Sťaţnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a
vybavuje:
a) Komisia obecného zastupiteľstva
- proti činnosti starostu obce
- proti činnosti hlavného kontrolóra
- proti činnosti jednotlivých poslancov
b) Starosta obce
- proti odloženiu sťažnosti
- proti vybaveniu sťažnosti
c) Vedúci zamestnanci (vrátane riaditeľa školy, ktorá nemá právnu subjektivitu)
proti zamestnancom v priamej podriadenosti, do pôsobnosti ktorého patrí činnosť, o ktorej
sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy
e) Hlavný kontrolór obce
- proti odloženiu sťažnosti
- proti vybaveniu sťažnosti
(3) Na vybavenie opakovanej sťaţnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil
predchádzajúcu sťaţnosť.
Článok 5
Komisia pre vybavovanie sťaţností
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na vybavovanie sťaţností. Komisia má 3 členov
a 1 náhradníka iba z radov poslancov. Komisiu navonok zastupuje predseda komisie, ktorého
si zvolí komisia zo svojich radov.
Členy komisie :
Peter Brezovický
Štefan Mészáros
Jolana Fodorová
Náhradník:

Henrieta Bolyová

(2) Ak je podaná sťaţnosť proti niektorému z členov komisie, nastupuje na jeho miesto
náhradník.
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(3) Komisia sa schádza tak, aby boli dodrţané zákonné lehoty pre vybavovanie sťaţností.
Komisiu zvoláva predseda komisie.
(4). Organizačné a administratívne veci zabezpečuje obecný úrad.
Článok 6
Základné pravidlá pri vybavovaní sťaţností
(1) Pri prešetrovaní sťaţnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťaţovateľa a toho,
proti komu sťaţnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťaţovateľ označil.
(2) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťaţnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa
sťaţnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa kaţdý z nich.
(3) Kaţdé prijaté podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o sťaţnostiach sa podanie:
- vráti (§ 4 ods. 3 zákona a § 8 ods. 3 zákona o sťaţnostiach).
- postúpi (§ 3 ods. 3 písm. b/, § 4 ods. 4 a 5 zákona o sťaţnostiach)
- odloţí (§ 5 ods. 6 a 7 a § 6 zákona o sťaţnostiach)
- vybaví § 18 aţ § 22 zákona o sťaţnostiach.
(4) Podanie sťaţnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov,
ktoré by sťaţovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
(5) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťaţnosti, sa
nesprístupňujú (§ 8 aţ 12 zákona č. 211//2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).
(6) Kaţdý zúčastnený na vybavení sťaţnosti, komu je sťaţovateľova totoţnosť známa, je
povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to poţiadal sťaţovateľ. V takomto prípade sa pri
prešetrovaní sťaţnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho,
čo by umoţňovalo identifikáciu sťaţovateľa.
(7) Sťaţnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje,
ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
(8) Z prešetrovania a vybavenia sťaţnosti je vylúčený
a) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťaţnosti,
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je
predmetom sťaţnosti,
c) ten, o koho nepredpojatosti moţno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah
k sťaţovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťaţnosť smeruje,
alebo k predmetu sťaţnosti.
(9) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti, ak zistí podľa obsahu, ţe predmetné podanie sa
netýka činnosti obce, postúpi ho príslušnému orgánu VS (príloha č. 2 týchto zásad).
(10) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti
komu sťaţnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie
nemohlo zmariť. Zároveň mu umoţní vyjadriť sa k sťaţnosti, predkladať doklady, písomnosti,
informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťaţnosti.
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(11) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2
zákona o sťaţnostiach) písomne vyzvať sťaţovateľa na spoluprácu (príloha č. 3 týchto zásad)
s poučením, ţe v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej
lehote, sťaţnosť odloţí podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona o sťaţnostiach).
(12) Ak nemoţno sťaţnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťaţnosti to
uvedie v zápisnici o prešetrení sťaţnosti a oznámi sťaţovateľovi.
(13) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťaţnosti (viď
príloha č. 6 týchto zásad).
(14) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti je oprávnená sťaţnosť odloţiť v prípadoch
uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťaţnostiach (príloha č. 4 týchto zásad).
O odloţení upovedomí sťaţovateľa, a to v prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona
o sťaţnostiach ( príloha č. 5 týchto zásad).
(15) Obec sťaţnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie
sťaţnosti je moţné lehotu 60 pracovných dní predĺţiť o 30 pracovných dní.
(16) O predĺţení lehoty (§ 12 ods. 2 zákona o sťaţnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta
obce. V prípadoch sťaţnosti proti činnosti starostu, rozhoduje o predloţení lehoty komisia
OZ.
(17) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti odošle písomné oznámenie výsledku jej
prešetrenia sťaţovateľovi (podľa prílohy č. 7 týchto zásad).
Článok 7
Kontrola vybavovania sťaţností
(1) Kontrolu vybavovania sťaţností v obci vykonáva v súlade s ustanovením §18d ods. 1
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný/á
kontrolór/ka.
(2) Osoba príslušná na vybavenie sťaţnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté
na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Zásady boli schválené na 22. júna 2011na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Pastovce,
uznesením č. 4/2011.

Oto Mészáros, starosta obce
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Príloha č. 4
Úprava rozpočtu na rok 2011

Na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu na rok 2011 obec obdrţi
finančné prostriedky nasledovne:
-

Na úhradu nákladov na úseku hlásenia pobytu obyvateľstva vo výške 180,84 €

-

Na úseku stavebného poriadku a bývania vo výške 509,64 €

-

Na ţivotne prostredie vo výške 62,48 €

-

Na cestnú dopravu a pozemnú komunikáciu 29,02 €

-

na výchovu a vzdelávanie detí MŠ 914 €

Celkom : 1695,98 €
Poskytnutá dotácia je účelovo určená a podlieha k účtovaniu.
Poskytnuté dotácie vo výške 1186,34 navrhujem pouţiť na materiálne výdavky / pol 630/
Transfer na stavebníctvo sa odošle vo výške 509,64 na spoločný úrad do Šiach.

V Pastovciach, dňa 22.6.2011
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Príloha č. 5

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných
dokladov a podkladov jednotlivých previerok.
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 bude priebežne aktualizovaný
a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Obecného zastupiteľstva
obce Pastovce.
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1. Stav vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2011
2. Kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z rozpočtu obce a ich účelového
využitia v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií,
3. Kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.

II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2011
III. Ostatné úlohy :
1. Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia OcZ.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
3. Vedenie evidencie sťažností
IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky
2012-2014 .
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 bol zverejnený v zmysle §18f
písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 30.
05. 2011 na úradnej tabuli Obecného úradu Pastovce.

V Pastovciach, dňa 30. 05. 2011
Predkladá : Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka obce
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