Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 29. júna 2016
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74,
pastovce@pastovce.sk

Číslo: 9-OZ/2016

tel/fax: +421 36 7721671

E-mail:

V Pastovciach, dňa 24. júna 2016

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
29. júna 2016 ( streda ) o 16.00 hod. v malej zasadačke kultúrneho domu
v Pastovciach

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Interpelácia poslancov.
5. Záverečný účet obce na rok 2015 – Stanovisko HK k záverečnému účtu.
6. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce.
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
8. Predaj prebytočného majetku obce.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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ROKOVANIE:
1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce p. Mészáros Oto privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
zasadnutie je uznášanie schopné, sú prítomní 6 poslanci Obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Nikolett Pető nie je prítomná

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka:

Adriana Kuczmanová

Overovatelia:

Daniel Riczo, Mgr. Nikolasz Pető

3. Schválenie programu zasadnutia.

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Interpelácia poslancov.
Záverečný účet obce na rok 2015 – stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu.
6. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce.
7. Správa o stave FK Pastovce.
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
9. Predaj prebytočného majetku obce.
10. Plán práce komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku na
rok 2016.
11. Diskusia.
12. Uznesenie.
13. Záver.
Program bol jednohlasne schválený.

4. Interpelácia poslancov.
Mgr. Nikolasz Pető – stav projektov obce.
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Starosta obce: Projekty podané do programu obnovy dediny sú momentálne v posudzovacom
konaní. Z environmentálneho fondu obec dostala dotáciu na zateplenie MŠ vo výške 69.000€. Práce sa už zahájili.

5. Záverečný účet obce na rok 2015 – stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu.

Záverečný účet Obce P A S T O V C E
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015

Predkladá :
Spracovala:

Oto Mészáros
Adriena Kuczmanová

V Pastovciach, dňa 20. apríla 2016
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. apríla 2016
Záverečný účet schválený OZ dňa 29.06.2016, uznesením č. 19/B-2
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
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Záverečný účet Obce Pastovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava sa
týkala výdavkovej časti, kde sme upravovali podľa dosiahnutej skutočnosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2014 uznesením
č.5/B1.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- zmena schválená dňa 29. júla 2015 uznesením č. 9/B3
- zmena schválená dňa 5.novembra 2015 uznesením č.12/B2
Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
781 640,00
822 598,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subj.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

184 380,00
597 260,00
0,00
0,00
778 466,00

209 588,00
602 010,00
11 000,00
0,00
824 064,00

176 280,00
595 486,00
6 700,00

178 889,00
638 286,00
6 889,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
822 598,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

210 512,82

25,59

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2015
poslednej úprave 2015
165 795,00
163 247,40

% plnenia
98,46

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 116 728,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 116 727,11€, čo predstavuje plnenie na
99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 41 587,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 40 107,96 €, čo je
96,44% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 721,30€, dane zo stavieb boli v
sume 4 372,46€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2015 celkom 466,82 € t. j. na 93,36%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2015 – 83,14
% čo predstavuje sumu 5 088,01€.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2015
poslednej úprave 2015
33 885,00
33 430,04

% plnenia
98,66

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14 802,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 801,13€, čo je
99,99 % plnenie. Ide o príjem príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
14 801,13€
b) Administratívne poplatky a iné poplatky v sume Z rozpočtovaných 15 910,00€ bol
skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 537,86€ čo je 97,66 % plnenie.
Príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 14 755,00€ bol skutočný príjem vo výške
14 754,21€, plnenie na 99,99%.
c) Ostatné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 163,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 088,20€, čo je 97,64
% plnenie, preplatok za elektrinu bol v sume 2 718,84€.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
poslednej úprave 2015
9 908,00
63,26
6 268,17
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
602 010,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

4 800,00

0,007
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Kapitálové príjmy na rok 2015 boli plánované vo výške 602 010,00 Eur - dotácia zo ŠR na
ČOV vo výške 174 434,00 Eur a na rozšírenie kanalizácie vo výške 421 052,00 Eur, boli
odovzdané projekty na príslušné ministerstvá. Dotáciu sme dostali z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja v sume 4 750,00€ na amfiteáter. Z rezervného fondu bol prevedené na
účet 11 000.-€ na rekonštrukciu
spoločných priestorov v kultúrnom dome a v budove obecného úradu. Bol plánovaný
kapitálový príjem vo výške 1 774,00 Eur za predané nehnuteľnosti v predchádzajúcich
rokoch. Bolo dohodnuté, že byty budú zaplatené v splátkach, v roku 2015 plnenie bolo iba
50,00 Eur.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
11 000,00
6) Nerozpočtované príjmy:
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0,00

0,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

2 767,21

0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
824 063,82
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
178 889,32

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

231 516,24

28,09

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

174 904,29

97,77

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

Rozpočet
01.1.1
01.1.2
03.2.0
04.5.1
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0.1
10.2.0
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70 754,00
5 390,00
500,00
1300,00
10 593,00
2 891,00
13 832,72
15 122,00
7 647,00
3 910,00
7 529,00
450,00
27 331,60
10 939,00
700,00

Skutočnosť
69 287,77
5 308,17
447,70
1288,53
10 592,92
2 823,65
13 023,98
14 895,58
7 518,16
3 806,93
7 394,50
362,68
26 637,82
10 850,90
665,00

%
plnenia
97,93
98,76
99,94
100,00
99,99
97,67
94,13
99,99
99,99
99,99
98,21
80,59
97,35
99,19
95,00

178 889,32

174 904,29

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62 288,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 62 136,55€, čo je
99,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 733,72€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 22 296,78€, čo je
93,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 90 010,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 87 506,59 €, čo je
97,22% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 246,60 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 396,65€, čo
predstavuje 119,72% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 611,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 567,72€, čo
predstavuje 97,31% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2015
638 285,50

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

46 822,29

0,073

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1. Prípravná a projektová
dokumentácia
01.1.1.Prevádzkových strojov
08.2.0.Rekonštrukciea modernizácie
Spolu

Rozpočet
595 486,00

Skutočnosť
4 807,20

% plnenia
0,08

2 249,50
40 550,00

2 249,50
39 765,59

100
0,98

638 285,50

46 822,29

0,073

3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 6 889,00 Eur na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2016 v sume 6 888,32 Eur, čo predstavuje 99,99%.

4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Príjmové operácie
Kapitálové príjmy

Rozpočet po
zmenách 2015
v celých €
822 598,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
v celých €
210 512,82

209 588,00
11 000,00
602 010,00

202 945,61
0,00
4800,00
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Príjmy – podnikateľská činnosť
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky – podn. Činnosť

0,00

2 767,21

824 063,82

231 516,24

178 889,32
638 285,50
6 889,00
0,00

174 904,29
46 822,29
6 888,32
2 901,34

Hospodárenie obce:

Vylúčenie z hospodárenia:
( ŠFRB úver - 6 888,32Eur,
FO - 1 081,97Eur)

7 970,29

Upravené hospodárenie obce

-21 951,26

Schodok rozpočtu v sume -21 951,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2015
vysporiadaný:
- z rezervného fonduvo výške 100%

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2015
645,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia
11 000
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Rekonštrukcia KD
- uznesenie č.
zo dňa ......... nákup budovy
11 000
- uznesenie č.
zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015
545,28
V priebehu roka bol preúčtovaný prebytok hospodárenia roku 2014.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- dopravné
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Suma v €
260,94
395,55

300,82

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

355,67

Fond opravy
Obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0, 5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu v zmysle §18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní.
Suma v €
1 081,97
861,20
504,24
1 438,93

Fond opravy
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

ZS k 1.1.2015
1 193 654,44
1 123 448,07

KZ k 31.12.2015
1 155 623,25
1 118 425,33

0,00
1 020 326,74
103 121,33
69 328,77

0,00
1 015 304,00
103 121,33
35 116,46

62,00
0,00
0,00
28 876,96
39 674,88
217,55

24,40
0,00
0,00
15 507,11
18 857,97
217,55

497,38

509,43

877,60
877,60

2 081,46
2 081,46

ZS k 1.1.2015
1 193 654,44
501 915,04

KZ k 31.12.2015
1 155 623,25
507 591,39

0,00

0,00

18 897,51
174 753,44

5 527,93
169 117,74

600,00

700,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

162 524,39
11 629,05
0,00
516 985,96

155 939,34
12 478,40
0,00
478 914,12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- ostatné dlhodobé záväzky (FO, zábezpeky, SF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam (SP,ZP)
- daňovému úradu
- ostatné
- iné záväzky
- Rezervy

0,00
150 880,46
5 058,88
4 462,58
0,00
3 108,77
2 492,49
414,16
1 014,17
986,23
700,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

Účel
Výstavba 6 b. j.

Výška
prijatého
úveru
219 079,86

Výška
úroku ú.
sadzba
1%

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015
150 880,46

Splatnosť

16.07.2035

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

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00

Školské potreby, charita
Členské príspevky
RVC členské
ZMOS členské
Ister granum – členské
Na nemocenské

76,40
692,79
150,00
82,99
34,51
29,96

76,40
692,79
150,00
82,99
34,51
29,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Pastovce v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Min.dopravy Cestná doprava
Min.vnútra
Hlásenia pobytu občanov a registra
obyvaťeľov
Okr.úrad
Životné prostredie
Okr.úrad
Odbor školstva
ÚPSV a rod. Aktivačná činnosť
ÚPSV a rod. Stravné MŠ
Min.vnútra
Voľby-referendum
VUC
amfiteáter
Okr.úrad
Školské potreby
Min. Dopr.
Stavebný úrad- na úseku stavebného
a Reg.
poriadku
Rozvoja SR
VUC
Oberačkové oslavy
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

21,73
165,99

21,73
165,99

0,00
0,00

47,09
1 085,00
3 101,89
497,28
640,00
4 750,00
66,40
467,79

47,09
1 085,00
3 101,89
468,72
465,00
4 750,00
66,40
467,79

0,00
0,00
0,00
28,56
175,00
0,00
0,00
0,00

350,00

350,00

0,00

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

12.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Predkladá: Oto Mészáros
starosta obce

Vypracovala: Adriena Kuczmanová

V Pastovciach, dňa 24. 03. 2016
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného
účtu
Obce Pastovce za rok 2015

1. Úvod
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2015 pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1, písm. c),
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov záverečný účet vyjadruje výsledky
rozpočtového hospodárenia, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na
skúmanie ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s
dodržiavaním základných právnych noriem podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Obce Pastovce za rok 2015 boli:
 rozpočet obce Pastovce na rok 2015 a úpravy rozpočtu
 účtovné výkazy k 31. 12. 2015 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 Návrh Záverečného účtu za rok 2015
 Výkaz FIN 1-12 ( Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy)
Záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené §16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným
spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Účtovná závierka, ktorá je súčasťou záverečného účtu, bola vykonaná v súlade s
príslušnými predpismi a obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 17 ods. 2 a 3
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2. Stanovisko k záverečnému účtu podľa jednotlivých častí
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Pastovce, ktoré sú súčasťou závierky,
objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. Rozpočet obce na
rok 2015 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 11. 12. 2014
uznesením č. 5/B1. Rozpočet obce Pastovce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Príjmy celkom 781 640,00€, výdavky celkom 778 466,00€. Prebytok vo výške 3
174,00€. Rozpočet bol upravený 2x.
1. zmena – dňa 29. júla 2015 schválené uzn. č. 9/B3
2. zmena – 05. novembra 2015 schválené uzn. 12/B2
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TABUĽKA č. 1
Rozpočet celkom: v Є
Za rok 2015
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmy celkom
781 640,00 822 598,00
210 512,82
Výdavky celkom
778 466,00 824 063,82
231 516,24
Hospodárenie obce: prebytok
Prebytok
Schodok
Prebytok
rozpočtu (rozpočtový výsledok)
Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 3
174,00 Eur.
v členení: Bežný rozpočet: v Є
Rok 2015
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Bežné príjmy celkom
184 380,00
209 588,00
202 945,61
Bežné výdavky celkom
176 280,00
178 889,32
174 904,29
Hospodárenie obce:
Prebytok
Prebytok
Prebytok
Kapitálový rozpočet: v Є
Rok 2015
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Kapitálové príjmy celkom
597 260,00
602 010,00
4 800,00
Kapitálové výdavky celkom
595 486,00
638 285,50
46 822,29
Hospodárenie obce:
Prebytok
Prebytok
Schodok
Finančné operácie: v Є
Rok 2015
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmové finančné operácie
0,00
11 000,00
0,00
Výdavkové finančné operácie
6 700,00
6 889,00
6 888,32
Nerozpočtované príjmy a výdavky: v Є
Rok 2015
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmové finančné operácie
0,00
0,00
2 767,21
Výdavkové finančné operácie
0,00
0,00
2 901,34
V príjmovej aj vo výdavkovej časti na rok 2015 bola zohľadnená dosiahnutá
skutočnosť za predchádzajúci t. j. stav k 31. 12. 2014.
V príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na 96,83% ( upravený rozpočet
a skutočne dosiahnuté príjmy). Obec plánovala príjmy vlastné z miestnych daní
a poplatkov z ostatných poplatkov, príjmy za tovary a služby a dotácie zo štátneho
rozpočtu a príjmy z podielových daní. Bežnými výdavkami obec zabezpečuje základnú
činnosť a úlohy obce, vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.
Rozpočet bol upravený 2x z dôvodu prekročenia bežných výdavkov v jednotlivých
položkách hlavne posuny medzi položkami.
Po uzatvorení účtovného roka bolo zistené, že neboli preúčtované príjmové finančné
operácie a výdavky dosiahli vyššiu sumu ako príjmy. Celkom o 21 003,42Eur boli vyššie
výdavky skutočne dosiahnuté ako príjmy vo výkaze FIN 1-12 k 31. 12. 2015.
Námatkovou kontrolou vykonávania rozpočtových opatrení boli zistené porušenia
pravidiel pre vykonávanie zmien rozpočtu určené Zásadami rozpočtového hospodárenia
Obce Pastovce nakoľko rozpočet bol naplnený bez vykonania rozpočtových opatrení.
Porušenie §12 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
TABUĽKA č. 2
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Rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok bežného
rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu
Príjmy finančných
operácií
Výdavky finančných
operácií
Výsledok finančných
operácií a iné
nerozpočtované
príjmy a výdavky
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Rozdiel

Skutočnosť
r. 2014 v €
184 724,06
158 326,55

Skutočnosť
r. 2015 v €
202 945,61
174 904,29

Rozdiel 20152014 v €
18 221,55
16 577,74

26 397,51

28 041,32

1 643,81

40,00
2 100,00
- 2 060,00

4 800,00
46 822,29
-42 022,29

4 760,00
44 722,29

0,00
2 340,97
7 745,64
2 825,56
- 7 745,64
-484,59

0,00
2 767,21
6 888,32
2 901,34
-6 888,32
-134,13

187 105,03
170 997,75
16 107,28

210 512,82
231 516,24
-21 003,42

-39 962,29
0,00
426,24
-857,32
75,78
-857,32
350,46
23 407,79
60 518,49
-37 110,70

Daňové príjmy
Daňové príjmy dosiahli výšku 163 247,40Eur, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje
nárast o 8 884,43Eur. Na náraste sa podieľal výnos podielovej dane zo štátneho
rozpočtu, ktorý vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 11 823,09Eur. Mierny
pokles príjmov sledujeme u výbere daní z nehnuteľností čo oproti roku 2014 je menej
o 3 843,11 Eur.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokov a z vkladov, ktoré dosiahli v roku 2015 sumu 33 430,04 Eur, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 9 995,56 Eur.
Bežné granty a transfery
Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov 6 268,17 Eur, čo v porovnaní
s rokom 2014 predstavoval pokles o 658,44 Eur.
Plnenie kapitálových príjmov
Kapitálové príjmy aj v roku 2015 boli plánované dotácia na ČOV a na rozšírenie
kanalizácie, ale ani v tomto roku neuspela obec a žiadané dotácie neboli priznané.
Kapitálové príjmy boli plánované aj z predaných obecných bytov, kde boli dohodnuté
splátky, ale v roku 2015 bolo plnenie iba 50,00 Eur. Ďalej obec dostala dotáciu na
amfiteáter od Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 4 750,00Eur.
Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie boli plánované z rezervného fondu na kapitálové výdavky,
finančné prostriedky neboli prevedené v rámci finančných príjmov.
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2015 bolo zaznamenané v objeme 174 904,29 Eur, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 16 577,74Eur.
Výdavky verejnej správy dosiahli sumu 69 287,77 Eur, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 9 922,06Eur. Mierny nárast výdavkov
môžeme sledovať aj v iných oddieloch ako napríklad rozvoj obcí kde v porovnaní
s rokom 2014 sledujeme nárast výdavkov až o 4 403,58 Eur, zásobovanie vodou nárast
o 3 516,31 Eur, verejné osvetlenie nárast výdavkov o 1 920,77 Eur. Pokles výdavkov
bolo zaznamenané hlavne v oddieloch cestná doprava pokles o 5 711,47Eur, rozvoj
bývania kde oproti roku 2014 sledujeme pokles výdavkov o 529,37Eur.
Pokles výdavkov v objeme 1 444,32Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
zaznamenaný v oddiele rekreačné a športové služby.
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov
Schodok kapitálového rozpočtu v roku 2015 dosiahol hodnotu 42 022,29 Eur. Výdavky
boli vynaložené na projektovú dokumentáciu vo výške 4 807,20 Eur, na nákup
prevádzkových strojov vo výške 2 249,50Eur a na rekonštrukciu a modernizáciu
sociálnych zariadení v budove obecného úradu a kultúrneho domu vo výške 40 550,00
Eur. Pri zmene rozpočtu boli plánované kapitálové výdavky z rezervného fondu na
rekonštrukciu a modernizáciu, ale tieto finančné prostriedky neboli prevedené v rámci
finančných príjmov, z toho dôvodu mala obec schodkové hospodárenie skutočne
dosiahnuté príjmy v roku 2015 boli o 21 003,42 Eur menšie ako výdavky obce.
Výsledok hospodárenia obce Pastovce
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy
5 (okrem účtov 591 a 595).
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami. Počítajú sa príjmy bežného a kapitálového rozpočtu – bez finančných
operácií. Obec v roku 2015 vykazuje schodkové hospodárenie vo výške 21 951,26 Eur,
po vylúčený splátok úveru do ŠFRB a fondu opravy vo výške 7 970,29 Eur. Schodok bol
vysporiadaný v priebehu roka 2015 v 100% výške.
Peňažné fondy
Obec Pastovce má vytvorené tri mimorozpočtové peňažné fondy a to rezervný
fond, sociálny fond a fond opravy.
Sociálny fond – tvorbu a čerpanie fondu upravuje osobitný predpis č. 152/1994
o sociálnom fonde v z. n. p. a kolektívna zmluva. V priebehu roka boli prevedené na účet
peňažné prostriedky vo výške 1,5% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných
zamestnancom na výplatu. Stav účtu SF k 1. 1. 2015 bol celkom vo výške 260,94€.
Prírastky v roku 2015 z povinného prídelu celkom vo výške 395,55€, čerpanie
z prostriedkov fondu – stravovanie, regenerácia pracovných síl vo výške 300,82€.
Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2015 vo výške 355,67€.
Rezervný fond – V súlade s ust. § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10% z
prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit.
zákona. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Stav rezervného fondu k 1. 1. 2015 celkom vo výške
645,28 Eur. V priebehu roka neboli na účet preúčtované peňažné prostriedky - prídel
z prebytku hospodárenia, čo je porušenie §15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.. Stav k 31. 12. 2015 predstavuje
čiastku 645,28 Eur.
Fond opravy – Obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo
výške 0, 5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu v zmysle §18 ods. 2 zákona
443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. . Stav fondu opravy
k 1. 1. 2015 celkom vo výške 1 081,97Eur. Povinný prídel účtovaní v priebehu roka vo
výške 861,20 Eur. Úbytok v priebehu roka na poistenie 6b. j. a nutných opráv
predstavovali sumu 504,24Eur. Stav k 31. 12. 2015 celkom vo výške 1 438,93Eur.
Bilancia aktív a pasív
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Pastovce predstavuje na základe
majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie k dátumu 31.12.2015 hodnotu
1 155 623,25Eur ( zostatková cena majetku). Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31. 12.
2015 hodnotu 1 015 304,00Eur, v nasledovnej skladbe:
 Pozemky
81 450,25 Eur
 Stavby
515 683,58 Eur
 Samostatné hnuteľné veci a
a súbory hnuteľných vecí
3 443,50 Eur
 Drobný dlhodobý hmotný majetok
2 242,80 Eur
 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
412 483,87 Eur
Ďalej obec má vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok a to cenné papiere
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 103 121,33€.
Stav pohľadávok v roku 2015 dosahuje sumu 15 507,11Eur, čo v porovnaní
s rokom 2014 predstavuje pokles o 13 369,85Eur.
Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného
účtu bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v
hotovosti. Zistené inventarizačné rozdiely boli zúčtované do príslušného účtovného
obdobia.
Záväzky obce
Obec eviduje k 31.12.2015 záväzky v hodnote 169 117,74 Eur z toho dlhodobé
záväzky predstavujú sumu – rezervy 700,00Eur, dlhodobé – úver, zábezpeka, FO vo
výške 152 319,39Eur, dlhodobé prijaté preddavky vo výške 3 264,28 Eur, záväzky zo
sociálneho fondu celkom 355,67€ a krátkodobé záväzky celkom vo výške 12 478,40Eur.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Pastovce má prijatý úver od ŠFRB na výstavbu 6 b. j. vo výške 219 079,86Eur.
Úver je splatný v roku 2035. Konečný stav úveru k 31. 12. 2015 je vo výške
150 880,46Eur.
Okrem úveru od ŠFRB nemá obec iný úver.
Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené
iným spôsobom
Dotácie boli poskytnuté v roku 2015 nasledovným subjektom:
ZŠ s VJM Želiezovce
30,00 Eur
CVČ Levice, Szép Lukáš
50,00 Eur
ZŠ s VJM Ipeľský Sokolec
150,00 Eur
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Kresťanská reformovaná cirkev
Školské potreby, charita
Členské príspevky
RVC členské
ZMOS členské
Ister granum – členské
Na nemocenské
V priebehu roka boli všetky dotácie vyúčtované.

100,00 Eur
76,40 Eur
692,79 Eur
150,00 Eur
82,99 Eur
34,51 Eur
29,96 Eur

Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti obce
Obec v roku 2015 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., obec zabezpečila vysporiadanie svojich
finančných vzťahov voči ŠR, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému
ročnému zúčtovaniu so ŠR. Ide o nedočerpanie účelových štátnych dotácií z ministerstiev.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané v takej výške ako boli poskytnuté.
V prípade nedočerpania poskytnutých grantov finančné prostriedky boli vrátené
poskytovateľovi.
Hodnotenie plnenia programov obce
Tvorí Prílohu č. 1 Záverečného účtu
3. Záver
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v platnom znení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka za rok 2015 do dňa zostavenia Návrhu záverečného účtu
nebola overená a schválená audítorom.
Návrh záverečného účtu obce Pastovce za rok 2015 je spracovaný v súlade
príslušnými ustanoveniami §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Pastovce za rok 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov zverejnený, dňa
20. 04. 2016 t. j. najmenej na 15 dní pred jeho schválením.
V súlade s §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení odporúčam Zastupiteľstvu obce Pastovce
uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
s pripomienkou
Doporučujem dôsledne sledovať vyrovnanosť rozpočtu obce v priebehu roka a dodržiavať
§12 z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V Pastovciach, dňa 01. 06. 2016
Ing. Aneta T o l d i o v á
hlavná kontrolórka obce
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6. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce.
Na obec bola predložená jedna žiadosť od reformovanej cirkvi na podporu výmeny
zastrešenia farského úradu.
Poslanci jednohlasne odhlasovali podporu vo výške 1000€.

7.

Správa o stave FK Pastovce.

Starosta obce informoval o záujme znovu prihlásenia FK Pastovce do súťaže. Nakoľko
podľa jeho názoru mužstvo nie je pripravené na účasť v súťaži navrhuje aby sa mužstvo
najprv v nasledujúcom roku vybudovalo a potom sa prehodnotí oprávnenosť takejto
požiadavky.

9. Predaj prebytočného majetku obce.
Starosta obce navrhuje predaj prebytočného majetku obce a to osobné vozidlo Škoda
Favorit za cenu 300€.
Poslanci návrh jednohlasne podporili.

10. Plán práce komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku
na rok 2016.
1. Obnovenie autobusovej zastávky v centre dediny, ochrana aktuálneho cestovného poriadku
v autobusových zastávkach a umiestniť tabuľky v dedine, ktoré označia miesta autobusových
zastávok. 4 autobusové zastávky sú v dedine:
 Pastovce
 Pastovce, železničná stanica
 Pastovce, rázcestie
 Pastovce, vinica
2. Na ceste (III/1569) do smeru Zalaba pri tehelni je zúžená cesta a chýba tam dopravné
značenie o prednosti jazdy.
3. Zber a odvoz TKO v obci. Tehelňa, Májdülő. 16. apríla 2016.
4. Montáž kamerového systému v obci.
5. Výsadba stromov na území obce (oxystrom)
6. Obnova detského ihriska.
7. Obnova oplotenia KD.
8. Výmena zrkadla na križovatke II/564.
Plán jednohlasne schválený.

11. Diskusia.
Júlia Szücsová – navrhuje osadenie lavíc pri detskom ihrisku.
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Mészárosová Zita – informovala sa či sa plánuje v letnom období nejaká činnosť pre mládež
a deti.
Némethová Anna – či sa plánuje tento rok organizáciou detského tábora.
Oto Mészáros – dalo by sa plánovať veľa vecí ale finančné možnosti obce sú obmedzené
a môžeme robiť len také aktivity na ktoré máme finančné krytie.
Szépová Magdaléna – navrhuje na najbližšie zasadnutie predvolať riaditeľku MŠ aby
predložila správu o plánoch v činnosti MŠ Pastovce.

11. Uznesenie.
Návrh na uznesenie z 9. zasadnutia OZ v Pastovciach
konaného dňa 29. júna 2016.

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Znesené diskusné príspevky.
Interpelácie poslancov.
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015.
Správu o stave a zámeroch FK Pastovce.

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B. schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program rokovania 9. zasadnutia OZ.
Záverečný účet obce za rok 2015.
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre ref cirkev vo výške 1000 €.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Predaj prebytočného majetku obce – Favorit 136L LV 411 BN za sumu 300 €.
Plán práce Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku na rok 2016.
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Uznesenie jednohlasne prijaté.

12. Záver.
V Pastovciach 1. júla 2016

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros, starosta obce

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

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

Overovatelia:

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

.........................................................
Mgr. Nikolasz Pető
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