Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 8decembra 2021

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 13-OZ/2021

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 3.
decembra 2021

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
8. decembra 2021 ( piatok) o 16,30 hod. v kancelárii OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
4. Rozpočet obce na rok 2022 – viacročný rozpočet 2022-2023-2024.
5. Plán práce Komisie kultúry, športu a mládeže na rok 2022.
6. Diskusia
7. Uznesenie.
8. Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

ROKOVANIE:

Bod. 1. Úvodné náležitosti

a) Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom
Konštatoval, že sú prítomných šesť poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný
je Nikolasz Pető, ktorí sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Csabu Šejli a Silviu Némethovú.
Bod 2. Schválenie programu zasadnutia.

Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
4. Rozpočet obce na rok 2022 – viacročný rozpočet 2022-2023-2024.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
6. Predstavenie programu služby „Munipolis“.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
schválený uznesením OZ č. 34/B/1/2021
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v z. n. predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií, rozsah preverovaných
dokladov a podkladov jednotlivých previerok a pracovný úväzok hlavnej kontrolórky (20%).
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinnom
od 01. 01. 2016. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.
VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI
1.) Kontrola čerpania kapitálových výdavkov za roky 2020 a 2021
2.) Kontrola dodržiavania §15 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení pri tvorbe
a použití rezervného fondu obce – rok 2020 a 2021

3.) Kontrola

zameraná na overenie správnosti zostavenia záverečného účtu obce Pastovce za rok 2021.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov- vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2021.

4.) V

súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2021.

5.) V

súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej
činnosti za II. polrok 2022.

OSTATNÉ KONTROLY A ČINNOSTI
1.) Viesť centrálnu evidenciu sťažností.
2.) Viesť evidenciu podnetov zamestnancov podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.) V súlade s § 18f ods. 1 písm. h) vykonať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta
obce ak vec neznesie odklad.
4.) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka
dozvedela pri výkone svojej činnosti
5.) Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, konferenciách
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, RVC a inými vzdelávacími
inštitúciami.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle §18f ods. 1 písmena b) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej
tabuli obce Pastovce) dňa 10. 11. 2021.
V Pastovciach, 10. 11. 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na I. polrok 2022 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovce uznesením č. /2021 dňa 2021.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. /2021 zo dňa 2021 vykonať kontrolu podľa plánu
kontrolnej činnosti.

Proti:
Za:
Zdržal sa:

6
0
0

Bod 4.

Rozpočet obce na rok 2022 – viacročný rozpočet 2022-2023-2024.

Návrh rozpočtu na
rok 2022 a na roky 23 a 24 Pastovce.xls

Hlavná kontrolórka Obce Pastovce
Toldiová

Ing. Aneta

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO
ROZPOČTU OBCE PASTOVCE NA ROKY 2023-2024 A K NÁVRHU
ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022

Podľa §18f, odsek 1, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n .p.) predkladám odborné stanovisko k
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2022.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Pastovce na roky 2023 – 2024
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 bolo spracované na základe predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
A.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
➢ č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v z. n. p.,
➢ č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o
rozpočtovej zodpovednosti ( Výška dlhu SR je 59,70% HDP k 31. decembru 2020
notifikácia z 21. 10. 2021 5. sankčné pásmo)
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s metodickým usmernením MF SR k č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky
rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a
pasívami.
Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č.
257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
v platnom znení.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2022 až 2024 číslo: MF/005766/2021-411 vydaná v súlade s § 14 zákona

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje textovú a prílohovú časť.
Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 18. 11. 2021 v obci obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli a na webovom sídle v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
B.
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu na roky 2023 a 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“)
z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho
zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Podľa §4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je
základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým
sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v členení podľa 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2022,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena
b) – rok 2024.
Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 je zostavený v rovnakom členení v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné,
majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových
rokoch.
Návrh rozpočtu je predložený na schválenie v členení na bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie tak,
ako to určuje §10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z . n. p.
Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov
v predchádzajúcom období t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020
a z očakávaného plnenia k 31. 12. 2021. V príjmovej časti rozpočtu sa vychádzalo
z prognóz daňových a nedaňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a príjmových
operácií.
Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový, návrh kapitálového rozpočtu je
zostavený ako schodkový v súlade s §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Finančné operácie sú plánované ako
prebytkové vo výške 10 210,00 Eur.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 obsahuje celkové príjmy spolu 445 381,00€ a celkové
výdavky spolu 439 535,00€. Na rok 2022 je plánovaný prebytkový rozpočet. Prebytok
vo výške 5 846,00 Eur.
Predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je spracované na základe skutočností známych
predkladateľovi ku dňu jeho spracovania.
VÝVOJ PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 - NÁVRH

Schválený rozpočet príjmov celkom
967 256,00
424 570,00
539 710,00
575 220,00
1 421 457,00
1 360 800,00
445 381,00

Skutočnosť naplnenia príjmov celkom
281 765,00
228 294,00
352 373,00
376 030,00
306 273,00
Očakávaná skutočnosť
278 473,00

V posledných rokoch vidíme rastúcu tendenciu príjmov, hlavne v rokoch, keď obec
získala príjmy z dotácií a nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z rozpočtov
verejnej správy a rozpočtu Európskej únie (EÚ). V posledných rokoch sledujeme
pozitívny vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho
rozpočtu. V rokoch 2020 a 2021 boli príjmy nepriaznivo ovplyvnené v dôsledku
pandémie COVID 19, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje ekonomiku. Z toho dôvodu je veľmi
ťažké akumulovať zdroje pre budúcu realizáciu rozvojových, investičných činností.
V roku 2022 sú tiež plánované príjmy z dotácií (NFP, EÚ). Od úspešnosti predkladaných
projektov bude závisieť vývoj príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.
VÝVOJ VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 - NÁVRH

Schválený rozpočet výdavkov celkom
955 946,00
421 640,00
530 390,00
575 220,00
1 414 696,00
1 359 500,00
439 535,00

Skutočnosť čerpania výdavkov celkom
279 271,00
215 343,00
330 603,00
350 330,00
290 997,00
Očakávaná skutočnosť
251 334,00

Výdavková časť bežného rozpočtu je nastavená na úroveň vlastných zdrojov. V tomto
prípade riziko je pri plnení miestnych daní a poplatkov za TKO. Z hľadiska výnosu dane
z príjmov nie je riziko naplnenia pretože v uplynulých rokoch zaznamenávame len nárast
tejto dane v rozpočte obce. Výdavková časť kapitálového rozpočtu je plánovaná
financovať z vlastných zdrojov a to z rezervného fondu a pri 6 b. j. z fondu opráv.
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024
a návrhu rozpočtu obce na rok 2022:
Rozpočet celkom: v Є
Rozpočtové roky
2022
2023
2024
Príjmy celkom
445 381,00
266 121,00
266 121,00
Výdavky celkom
439 535,00
265 850,00
265 850,00
Hospodárenie obce:
271,00
271,00
5 846,00
vyrovnaný rozpočet
Predložený návrh rozpočtu v zásade nemení zadlženosť obce a nezvyšuje daňové
zaťaženie obyvateľstva.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať
predovšetkým
prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov a z dotácií zo štátneho
rozpočtu v prípade potreby v roku 2022 obec ráta aj s použitím rezervného fondu a fondu
opráv na úhradu kapitálových výdavkov.
Rozpočet bežných príjmov
V návrhu rozpočtu sa uvažuje s vyšším rozpočtom bežných príjmov oproti schválenému
rozpočtu za predchádzajúci rok o 5 221,00 Eur.
Daňové príjmy
Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane
poukazovanej územnej samospráve zo štátu. Táto skutočnosť sa nemení ani v roku 2022
a obec plánuje tieto príjmy v rovnakom objeme ako je očakávaná výška za rok 2021.
Predpokladaný príjem z miestnych daní a poplatku je zhruba na úrovni predchádzajúcich
rokov.
Celkový rozpočet daňových príjmov predstavuje sumu 213 370,00 Eur, čo je 80,86%
z celkového rozpočtu bežných príjmov 263 871,00 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2022 je v plánovanom
rozpočte vyšší ako v predchádzajúcom roku o 2 270,00 Eur. Obec z dosahovaných
výnosov stále nevie pokrývať náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, čo nie je v súlade s platnými predpismi.
Nedaňové príjmy
Sú to príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných
poplatkov.
Rozpočet nedaňových príjmov na rok 2022 je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2021
a tiež ako aj očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2021 o 2 570,00 Eur.
Rozpočet
2019
Príjmy
z podnikania
a vlastníctva
majetku
Administratívne
a iné poplatky
Iné nedaňové
príjmy

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

11 536,45

9 867,95

12 900,00

Očakávaná
skutočnosť
2021
14 800,00

Návrh rozpočtu
2022

16 212,86

17 289,40

16 200,00

21 970,00

23 000,00

886,77

4 555,40

2 200,00

895,00

700,00

15 800,00

V návrhu rozpočtu príjmov z vlastníctva majetku plánujú najmä príjmy z prenajatých
budov vo výške 15 500,00 Eur ako aj za príjmy z prenajatých strojov a prístrojov vo
výške 300,00 Eur.
V návrhu rozpočtu administratívnych poplatkov a platieb ide najmä o príjmy zo správnych
poplatkov, ktoré sú vyberané v zmysle platných predpisov – za overovanie listín, vydanie
rybárskych lístkov, správne poplatky v zmysle stavebného zákona a ďalšie poplatky sú
plánované v celkovej výške 1 000,00 Eur.
Granty a transfery
V návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obce z rozpočtov
jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií a s
ďalšími dotáciami zo ŠR v celkovej výške 11 000,00 Eur. Príjmová časť rozpočtu je

navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa
môjho názoru reálne a dosiahnuteľné.
2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 164 000,00 Eur z dotácií zo štátneho rozpočtu.
LEADER
CHODNÍKY

22 000,00
142 000,00

3. Finančné operácie
Na rok 2022 sú rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 17 510,00Eur,
zapojenie do príjmov z fondu opráv vo výške 5 000,00 Eur a z rezervného fondu obce vo
výške 12 510,00 Eur na krytie kapitálových výdavkov obce.
1. Bežné výdavky
Rozpočtovanie bežných výdavkov vychádza z dlhodobých ukazovateľov a možno ho
hodnotiť ako primerané. Aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, výrazné zmeny v ňom
nie sú možné realizovať. Významnú položku výdavkov tvoria mzdy zamestnancov obce,
miestne hospodárstvo a odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu.
V roku 2022 sa uvažuje s vyšším rozpočtom bežných výdavkov oproti schválenému
rozpočtu roku 2021 ako aj oproti očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2021. Bežné výdavky
sú navrhnuté v celkovej výške 250 725,00 Eur.
2. Kapitálové výdavky
Obec plánuje kapitálové výdavky v celkovej výške 181 510,00 Eur z dotácie zo štátneho
účelového fondu ako aj z finančných prostriedkov obce z rezervného fondu a z fondu
opráv.
3. Finančné operácie
Na rok 2022 sú rozpočtované výdavkové finančné operácie na splátky bankového úveru
(ŠFRB) v celkovej výške 7 300,00 Eur.
C.
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 uvádza:
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov
rozpočtu obce (ďalej len "program obce"), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s
počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. Obec Pastovce
rozhodla používať programový rozpočet naďalej v zmysle zákona 583/2004 Z. z.
Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2024 je aj
programový rozpočet obce Pastovce na rok 2022 a roky 2023 – 2024.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2023 - 2024 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení niektorých zmien a doplnkov nie sú záväzné.
D.
ZÁVER
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a
doplnkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov je v súlade so
všeobecne záväznými nariadeniami Obce Pastovce. Rozpočet je spracovaný v
požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je zostavený ako prebytkový vo výške 5 846,00 Eur.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým (úradná tabuľa a webové
sídlo) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením, v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov bolo spracované na základe
predložených návrhov, ktoré boli spracované v súlade s §9 – 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie
samosprávy.
Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a
jeho zmeny.
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v
Pastovciach predložený materiál návrh rozpočtu Obce Pastovce na rok 2022 schváliť a
návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie.

V Pastovciach, dňa 01. 12. 2021

Ing. Aneta Toldiová
hlavná
kontrolórka
obce
Pastovce

Rozpočet jednohlasne schválený.

Bod. 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.

Jednohlasne schválený
Bod 6. – Predstavenie programu služby „Munipolis“.

Bod 7- Diskusia.
Bod 8. Uznesenie.

UZNESENIA
Z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 8. decembra
2021 v Pastovciach.
Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A) b e r i e n a
1.
2.
3.
4.

vedomie

Vznesené diskusné príspevky.
Viacročný rozpočet 2022-2023-2024.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2022 a na roky 2022-2023-2024.
Stanovisko HK k návrhu na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 1/2021

Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B) schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
2. Odpis nevymožiteľných pozdĺžností podľa priloženého zoznamu.
5. Rozpočet obce Pastovce na rok 2022.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
7. Zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Predajný stánok tržnice“
Výška spolufinancovania: 1659,02 €
Kód výzvy:
IROP-CLLD-X266-512-004, AKTIVITA E1 Trhové
priestory

Bod 9. Záver:

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Csaba Šejli

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

