Zápisnica
zo 14. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 1.apríla 2022

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

Číslo: 14-OZ/2022

tel/fax: +421 36 7721 670

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 25. marca 2022

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
1. apríla 2022 ( piatok) o 16,30 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2021.
4. Žiadosť o odkúpenie majetku obce – prerokovanie.
5. Prerokovanie plánovaných kultúrnych akcií.
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 Ing. Anetu Toldiovú a za overovateľov zápisnice p.
Csabu Šejli a Annu 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. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Pastovce za rok 2021.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – prerokovanie.
5. Plánované kultúrne akcie 2022.
6.
7.
8.

Diskusia.
Uznesenie.
Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3.

Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2021.
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OBECPASTOVCE
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach
Názov materiálu:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok
2021
Predkladateľ: Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce
Spracovateľ: Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok 2021
V Pastovciach, dňa 19. 01. 2022
Podpis predkladateľa:
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Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Pastovce za rok 2021
Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré ukladá hlavnému
kontrolórovi
povinnosť predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za
uplynulý
rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka predkladám Obecnému
zastupiteľstvu
obce Pastovce správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, obsahom ktorej je súhrnná
informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021.
Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi na 1. a 2. polrok 2021, ktoré boli
schválené uzneseniami Obecného zastupiteľstva, dňa 02. 12. 2020 a dňa 23. 06. 2021.
V
priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané úlohy, ktoré vyplývajú z príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ďalej
kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Činnosť hlavnej kontrolórky bola zameraná na:
➢ výkon kontrolnej činnosti
➢ výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade
so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
➢ výkon kontroly ak o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce ak vec
neznesie
odklad. (v súlade s § 18f ods. 1 písm. h))
➢ vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností a
petícií

➢ vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Zásadami podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle
zákona
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení
niektorých zákonov schválené uznesením obecného zastupiteľstva, dňa 21. júna. 2019.
Správy o následných finančných kontrolách a stanoviská nie sú súčasťou predkladanej
správy. Poslanci OZ boli pravidelne informovaní o vykonaných a ukončených
následných
finančných kontrolách na zasadnutiach OZ. Preložený materiál nemá dopad na
rozpočet
obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.
Výkon kontrolnej činnosti
Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánmi kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok.
Plán práce v roku 2021 nebol doplnený o ďalšie činnosti.
Počet vykonaných kontrol zodpovedal rozsahu pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky
(0,25%).
Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990
Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu
kontrolnej
činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované subjekty a
ďalej sú to úlohy, ktoré hlavný kontrolór pri svojej činnosti plní.
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Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a nestranne.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako
aj
s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha: obecný úrad, rozpočtové a
príspevkové
organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a
iné
osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté
z
rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné
finančné
výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec
rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických
osôb a
právnických osôb.
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2021 vykonaných 8 kontrol vo všetkých
kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti hlavnej kontrolórky
obce.
Z vykonaných kontrol bola vypracovaná 5x správa o kontroly a 3x návrh správy a
následne
správa z kontroly.
V súlade s §22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a
doplnení niektorých zákonov ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje
len
správu. V prípade, ak boli zistené nedostatky oprávnená osoba vypracuje návrh správy
a
správu. Podľa §22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy
povinnej osobe.
I. Výkon kontroly
1) Kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti, kontrola dodržiavania §182 zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce
2) Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
ku dňu
riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy (ku dňu 31. 12. 2020).
3) Finančná kontrola čerpania bežných výdavkov a bežných príjmov za I. štvrťrok
2021
4) Kontrola plnenia bežných príjmov a čerpania bežných výdavkov za 1 polrok 2021
5) Kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 2020 v zmysle §14
ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z.
6) Kontrola plnenia nedaňových príjmov za nájom nehnuteľného majetku za rok 2020
a I.
polrok 2021
II. Ostatné kontroly
7.) Okrem uvedenej kontrolnej činnosti boli vykonané kontroly o ktoré požiadalo
obecné
zastupiteľstvo alebo starosta v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona
SNR č.
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369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo
plánu
kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu
novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly. – Plán nebol
doplnení o žiadne kontroly.
8.) Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Zásadami o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v obci Pastovce
(aktualizované podľa z. č. 54/2019 Z. z.)

9.) Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obce Pastovce podľa zákona č.
9/2010 Z.
z. o sťažnostiach v z. n. p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.
III. Ostatné úlohy
➢ Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na
zasadnutia OZ priebežne.
➢ Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých
komisií OZ.
➢ Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a
školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných
inými
vzdelávacími inštitúciami
➢ Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti – neboli vykonané žiadne kontroly
mimo plánu kontrolnej činnosti
IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov boli vypracované a predložené OZ nasledovné
stanoviská,
plány a správy:
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2020 – pred jeho
schválením v OZ. Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými
všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Stanovisko bolo predložené spolu so záverečným
účtom
za rok 2020 dňa 23. júna 2021, kedy sa konalo riadne zasadnutie OZ. Poslanci
stanovisko
k záverečnému účtu brali na vedomie a záverečný účet obce za rok 2020 schválili
uznesením.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému zastupiteľstvu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 schválené, dňa 23. 06. 2021 a na I.
polrok 2021 schválené uznesením obecného zastupiteľstva, dňa 08. decembra 2021.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému zastupiteľstvu
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. Ročná správa bola predložená na riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správu hlavnej kontrolórky poslanci obecného
zastupiteľstva brali na vedomie.
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Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky 2022 –
2024.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené spolu s viacročným rozpočtom na
roky

2023 až 2024 a s rozpočtom na rok 2022. Rozpočet bol schválený uznesením
obecného
zastupiteľstva č. 34 B/4-2021, dňa 08. 12. 2021. Stanovisko hlavnej kontrolórky
poslanci
brali na vedomie.
Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na kontrolu dodržiavania:
➢ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
➢ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,
➢ §182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
➢ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
➢ opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce, jednotná
ekonomická
klasifikácia a výkazníctvo obcí.
Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli poslanci oboznámené so správami
o výsledkoch kontrolnej činnosti.
V. Záver:
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku
kontrolných zistení, hlavná kontrolórka v rámci ukončených kontrol a v prípade
záujmu zo
strany kontrolovaných subjektov:
➢ poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly,
➢ upozorňuje ich na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp.
na ich
novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností.
Pri kontrolách neboli zistené závažné nedostatky, drobné nedostatky sú odstraňované
priebežne pokiaľ to povaha kontrolného zistenia dovoľuje počas kontroly.
V lehote určenej hlavnou kontrolórkou neboli vznesené námietky zistené nedostatky,
navrhnuté opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
uvedených
v návrhu správy boli považované za akceptované. Kontrolné zistenia uvedené v
správach
boli prekonzultované so starostom obce.
V Pastovciach, dňa 19. 01. 2022
Ing. Aneta Toldiová,
hlavná kontrolórka obce

Bod 4.

Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – prerokovanie.

Csaba Šejli: Neodporúča pozemok predať nakoľko pozemok môže mať o 20 rokov veľkú
cenu, navrhuje ponúknuť pozemok dotyčnému na prenájom.

Predaj pozemku jednohlasne zamietnutý.

Bod. 5. Plánované kultúrne akcie 2022.
Den detí a rodiny 2022 - 04. 06. 2022 od 10,00hod.
Vystúpenie súboru „Ifjú szivek – Mladé srdcia“ 10. 07. 2022.

Bod 6. – Diskusia.
Riczo Daniel – prezentoval zámer organizácie športového dňa.

Bod 7. Uznesenie.

UZNESENIA
Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 1. apríla 2022
v Pastovciach.
Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A) b e r i e n a

vedomie

1. Vznesené diskusné príspevky.
2. Správu o kontrolnej činnosti HK obce Pastovce za rok 2021.

Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B) schvaľuje
1. Program rokovania 14. zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
C/ ukladá
1. Zorganizovanie „Dňa detí a rodiny 2022“ na deň 04. 06. 2022.
Termín . 4. 6. 2022

Zodpovedný: Csaba Šejli a KKŠaM

3. Zorganizovanie vystúpenia folklórneho súboru „Ifjú szivak – Mladé srdcia“.
Termín: 10. 07. 2022

Zodpovedný: Csaba Šejli a KKŠaM

Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
D/ zamieta
1.Žiadosť Gabriela Slamu o odkúpenie nehnuteľnosti s možnosťou ponuky na
prenájom pozemku.
Bod 8. Záver:

Spracovala:

Ing. Aneta Toldiová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

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

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

