Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 29. marca
2017

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 7721671

Číslo: 13-OZ/2017

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 23. marca. 2017

POZVÁNKA

Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
29. marca 2017 ( streda ) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu
v Pastovciach

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.
Ročná správa o vykonaní kontroly za rok 2016.
Diskusia
Uznesenie.
Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

Rokovanie
1. Otvorenie zasadnutia.
Na zasadnutí je prítomných 6 poslancov. Jedna poslankyňa Nikolett Petőová nie je
prítomná bez ospravedlnenia. Zasadnutie je uznášania schopné.

2. Zapisovateľ: Adriana Kuczmanová
Overovatelia:
Csaba Šejli
Magdaléna Szépová

3. Schválenie programu rokovania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.
Ročná správa o vykonaní kontroly za rok 2016.
Plán práce komisií na rok 2017.
Diskusia.
Uznesenie.
Záver.

Schválené jednohlasne.

4. Voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.
Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka a to Ing. Aneta Toldiová,
súčasná kontrolórka obce, ktorá predložila všetky potrebné náležitosti stanovené
v kritériách výberového konania bez nedostatkov.
Hlasovanie:
Za:
Šejli, Szücsová, Pető, Szépová, Némethová
Proti:
Nikto
Zdržal sa:
Riczo.
Za hlavnú kontrolórku obce na nasledujúce šesť ročné volebné obdobie bola zvolená
Ing. Aneta Toldiová.

5. Ročná správa o vykonaní kontroly za rok 2016.

OBEC PASTOVCE
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastovciach

Názov materiálu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok 2016

Predkladateľ:
Spracovateľ:

Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce
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 2016

V Pastovciach, dňa 25. 01. 2017
Podpis predkladateľa:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pastovce za rok
2016
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť
predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
Predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Pastovce Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Pastovce za rok 2016, obsahom ktorej je súhrnná informácia o
vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016.
Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. a 2. polrok 2016, ktoré boli schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 15/B-4, dňa 09.12.2015 a uznesením Obecného zastupiteľstva č. 19/B-4 ,
dňa 29.06.2016. Hlavná kontrolórka vykonala v priebehu hodnoteného obdobia úlohy,
ktoré mu vyplynuli z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ďalej kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade so
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Činnosť hlavnej kontrolórky bola zameraná na:
 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.
 mimoriadne úlohy na základe uznesení OZ alebo iného podnetu
 vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností
a petícií
 vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a
Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Pastovce
Správy o následných finančných kontrolách a stanoviská nie sú súčasťou predkladanej
správy. Poslanci OZ boli pravidelne informovaní o vykonaných a ukončených
následných finančných kontrolách na zasadnutiach OZ. Preložený materiál nemá
dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.
Výkon kontrolnej činnosti
Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánmi kontrolnej činnosti na I.
a II. polrok. Plán práce v roku 2016 nebol doplnení o ďalšie činnosti.
Počet vykonaných kontrol zodpovedá rozsahu pracovného úväzku hlavnej kontrolórky.
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2016 vykonaných 8 následných
finančných kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej
pôsobnosti hlavnej kontrolórky obce.
Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán vypracúva správu alebo čiastkovú
správu ak sa nezistia nedostatky. Ak sa zistia nedostatky, vypracuje sa návrh
správy/návrh čiastkovej správy a následne správa/čiastková správa.
Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná vo všetkých prípadoch
správa o 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.
Na obecnom úrade boli vykonané kontroly:
I.
Výkon
následnej
finančnej
kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonať :
1) „Kontrolu stavu vybavovania sťažností a petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za
II. polrok 2015 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. a v zmysle
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.
2) Následná finančná kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku
2015, pre ktoré platila povinnosť vyúčtovať poskytnuté prostriedky v zmysle
platného VZN
3) Kontrola pokladničnej hotovosti v deň konania kontroly
4) Kontrola plnenia bežných príjmov do rozpočtu obce za I. polrok 2016
5) Kontrola čerpania výdavkov za I. štvrťrok 2016 – podľa ekonomickej
klasifikácie položka - 635 Rutinná a štandardná údržba
6) Kontrola plnenia príjmov rozpočtu za I. štvrťrok 2016 – nedaňové príjmy
II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
1) Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za
II. polrok 2015. Overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou v II. polroku 2015.
2) Kontrolu stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Pastovciach za I. polrok
2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p..
3) Kontrolu stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za I. polrok 2016
v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a
zákona č. 112/2010 Z. z. a zákona č. 29/2015 v z. n. p.
III. Ostatné úlohy :
 Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada
obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo
plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z
dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly.
 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.

IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
 Odborné „Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015“ pred jeho
schválením v OZ.
 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
 Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 a
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky
2017 – 2019.
 Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a
Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Pastovce.
I.
Výkon
následnej
finančnej
kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonať :

1.) „Kontrolu stavu vybavovania sťažností a petícií na Obecnom úrade v Pastovciach
za II. polrok 2015 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.
a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.
Cieľom kontroly bolo: Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly
 dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov
 dodržiavanie vnútorného predpisu na vybavovanie sťažnosti - Zásady vybavovania
sťažností v podmienkach obce Pastovce, schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 22. júna 2011
 dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov
Sťažnosti- Obec má vypracovaný vnútorný predpis na vybavovanie sťažnosti v súlade s
§26 ods. 3 zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach -Vybavovanie sťažností orgán verejnej
správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Vnútorný predpis je vydaný v súlade so zákonom
a je platný od 01. mája 2015. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce
Pastovce, schválené na zasadnutí OZ dňa 22. júna 2011 uznesením č. 4/2011(B/3).
Obec vedie centrálnu evidenciu sťažností v súlade s §10 ods. 1 zákona 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach od 01. 05. 2015. V II. polroku 2015 bola v Centrálnej evidencii sťažností
zaevidovaná jedna sťažnosť.
Sťažnosť bola podaná ústne na obecnom úrade o čom bol vyhotovení záznam.
Sťažovateľka sa sťažovala na suseda, že hádže smeti a rôzne odpady do kopanej studne,
ktorá sa nachádza v blízkosti ich kopanej studne.
Dňa 19. 08. 2015 sa dostavil na obecný úrad p. Farkaš na ktorého bola podaná sťažnosť
zo dňa 05. 08. 2015. K predmetnej sťažnosti sa vyjadril p. Farkaš nasledovne:
Spomenutá studňa nie je používaná , je sčasti zakrytá zemou a nie je tam voda. Odpad,
ktorý hádzali do studne sľúbil, že vyčistí a odvezie sa na to určité miesto.
Pán Farkaš bol upozornení, aby sa podobného činu v budúcnosti nedopúšťal,
v opačnom prípade bude voči nemu zahájené priestupkové konanie.
Sťažovateľovi bola poslaná kópia zápisnice, následne sa dostavila na obecný úrad dňa
04. 09. 2015 a podpísala zápisnicu.

Prešetrenie sťažnosti bolo v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Sťažnosť
bola vybavená dňa 04. 09. 2015 kedy bola zápisnica o prerokovaní sťažností podpísaná
obidvoma stranami.
Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení zákona o sťažnostiach.
Vybavovanie podaní, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, nebol
predmetom kontroly.
Petície - Obec nemá vypracovaný osobitný predpis na vybavovanie petícií, v prípade
podaných petícií sa postupuje podľa platnej legislatívy. Od 01. 09. 2015 nadobudol účinnosť
zákon č. 29/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 ZB. o petičnom práve.
V kontrolovanom období neboli prijaté žiadne petície. Kontrolou nebolo zistené porušenie
predpisov.
Záverom možno konštatovať, že kontrolou stavu vybavovania sťažností, neboli zistené
zásadné pochybenia pri vybavovaní sťažností.

2.) Následná finančná kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v
roku 2015, pre ktoré platila povinnosť vyúčtovať poskytnuté prostriedky v
zmysle platného VZN
Cieľom kontroly bolo: Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly .
 dodržiavanie a uplatňovanie §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 dodržiavanie VZN o dotáciách - schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Kontrolou bolo zistené: Obec Pastovce vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z
vlastných prostriedkov z rozpočtu obce schváleného obecným zastupiteľstvom na
rozpočtové obdobie. Poskytnutie finančnej dotácie nesmie zvýšiť dlh obce na konci
rozpočtového roka.
 Obec v roku 2015 poskytla dotáciu vo výške 10,00 Eur občianskemu združeniu Charita Agape
na základe žiadosti na pomoc ťažko chorým deťom.
Zúčtovanie dotácie nebola poskytnutá osobitne, dotácia bola poskytnutá na základe listu,
v ktorom bola opísaná činnosť združenia a účel na čo budú použité peňažné prostriedky. K
vyúčtovaniu dotácie je potrebné priložiť súbor dokumentov, ktoré preukazujú oprávnenosť
čerpania a účelovosť využitia dotácie v súlade so zmluvou. Kontrolou dotácií bolo zistené, že
boli použité v súlade s ich účelom.
Kontrolou neboli zistené porušenia príslušných právnych predpisov.
Odporúčania pre kontrolovaný subjekt:
Pri poskytnutý dotácii z rozpočtu obce, vždy vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie

3.) Kontrola pokladničnej hotovosti v deň konania kontroly
Cieľom kontroly bolo overiť:
 Skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly
 Dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti
v zmysle platnej internej smernice na vedenie účtovníctva.
Kontrolou bolo zistené, že účtovný stav pokladničnej hotovosti, ktorý bol vykázaný
v čiastke 709,41€ súhlasil so skutočným stavom finančnej hotovosti, ktorá sa v čase
náhodnej kontroly nachádzala v pokladni obecného úradu.
Zistený skutkový stav finančnej hotovosti:709,41€
Denný limit zostatku peňažných prostriedkov v pokladni je určený vo vnútornom
predpise na vedenie účtovníctva na sumu 1 500,00 € denne.

Zistený skutkový stav pokladničnej hotovosti bol v čase kontroly zhodný s evidenčným
stavom, limit pokladničnej hotovosti bol dodržaný. Vykonanou kontrolou neboli zistené
rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom pokladničnej hotovosti, vnútorný predpis
bol dodržaný.
Odporúčania pre kontrolovaný subjekt: Aktualizovať Internú smernicu na vedenie
účtovníctva z roku 2009.

4.) Kontrola čerpania výdavkov za I. štvrťrok 2016 – podľa ekonomickej
klasifikácie položka - 635 Rutinná a štandardná údržba
Cieľom kontroly bolo overiť:
 Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov
 Dodržiavanie metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. F/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2
(FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č.
5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8
(FS 12/2010), Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013) a Dodatku č.
11 (FS č. 11/2014) v platnom znení.
Kontrolou bolo zistené:
V kontrolovanom období prebiehalo plnenie rozpočtu podľa schváleného rozpočtu.
Rozpočet bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015
uznesením OZ, ako prebytkový v celkovej výške príjmy 967 256,00 Eur a výdavky 955
946,00 Eur. Prebytok vo výške 11 310,00 Eur.
Do 22. 11. 2016 boli vykonané 2.zmeny v rozpočte obce, schválené uznesením obecného
zastupiteľstva,
1. Zmena
dňa 29.03.2016 Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 27. 03. 2016
2. Zmena
dňa 04. 11.2016 Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 01. 11. 2016
Obec mala v rozpočte plánované výdavky na rutinnú a štandardnú úpravu v celkovej výške
15 800,00 Eur. Celkové čerpanie bolo vo výške 890,49 Eur.
Výdavky neboli zatriedené v súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v platnom znení nakoľko výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia boli nesprávne zatriedené do bežných
výdavkov namiesto kapitálových výdavkov vo výške 3 508,00 Eur, ako aj výdavky na
vybudovanie chodníkov vo výške 7 500,00 Eur, boli zatriedené do bežných výdavkov
namiesto kapitálových výdavkov.
Čerpanie bolo do 31. 03. 2016 vo výdavkoch na verejné osvetlenie v celkovej výške 876,99
Eur.
V tomto prípade obec nepostupovala v súlade s platnou legislatívou, keď v roku 2014 bola
podpísaná zmluva – Koncesná zmluva o rekonštrukcii s modernizáciou VO a o prevádzke
a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Pastovce. V zmluve je uvedené, že obec
vykonanú modernizáciu a rekonštrukciu bude hradiť v splátkach (mesačne 292,33Eur).
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 10 rokov.
Počas obdobia vykonania kontroly boli opravené nesprávne zatriedené výdavky a bolo
opravené aj účtovanie v súlade s platnou legislatívou.

Dňa 04. 11. 2016 bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva 2. zmena
v rozpočte obci druhým rozpočtovým opatrením v ktorom boli výdavky správne
zatriedené do kapitálových výdavkov, čo bolo možné z dôvodu, že obec dosiahla vyššie
bežné príjmy (BP›BV) z čoho vedela financovať vzniknuté kapitálové výdavky (aj keď
nemala kapitálové príjmy).
Výdavky kapitálového rozpočtu
Schválený
Upravený
Skutočnosť
Rozpočet
rozpočet
k 11.16
0640 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie
0,00
3 510,00
2 923,30
0451 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie
0,00
7 500,00
3 052,64
Položka/Podpoložka
Skutočnosť

Schválený

Upravený

Rozpočet

rozpočet

k 11.16
635 002- Výpočtovej techniky
1 300,00
1 300,00
1136,98
(celkové výdavky účtované v tejto položke sú mesačne na aktualizáciu programového
produktu a údržbu a odstraňovanie porúch)
635 004- Prevádzkových strojov, prístrojov...
1 200,00
1 200,00
0,00
635 004- Prevádzkových strojov, prístrojov...
4 000,00
1 000,00
357,15
(výdavky na led osvetlenie a výmenu)
635 006 – Budov, objektov alebo ich častí
0,00
421,00
420,95
Pri úprave rozpočtu boli znížené výdavky v položke 635 na celkovú sumu 3 921,00 Eur.
Po úprave rozpočtu boli opravené nesprávne zaúčtované faktúry za rekonštrukciu
a modernizáciu v súlade so zmluvou, mesačne 292,33 Eur po dobu 10 rokov a jedná sa
o kapitálový výdavok- interným dokladom zaúčtované na účte 042- Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku v celkovej čiastke 30 080,00 a následne ako vznik
dlhodobého záväzku na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky v AE (ID č. 111 ).
Následne bola zaradená rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v majetkovom podsystéme v obstarávacej cene 30 080,00 Eur ( 100% z vlastných
zdrojov) a boli vypočítané odpisy. ( 021/042, 551/081- mesačne). Dlhodobý záväzok
účtovaný na účte 479 sa znižuje postupne mesačne (keď obec obdrží faktúru 479AE/321)
po dobu 10 rokov. Správa bola vypracovaná na základe obcou predložených dokladov.

5.) Kontrola plnenia príjmov rozpočtu za I. štvrťrok 2016 – nedaňové príjmy
Cieľom kontroly bolo overiť:
 Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontrolou bolo zistené: V kontrolovanom období prebiehalo plnenie rozpočtu podľa
schváleného rozpočtu. Rozpočet bol schválený na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015 uznesením OZ, ako prebytkový v celkovej výške príjmy
967 256,00 Eur a výdavky 955 946,00 Eur. Prebytok vo výške 11 310,00 Eur.

Do 21. 09. 2016 bola vykonaná 1.zmena v rozpočte obce, schválené uznesením obecného
zastupiteľstva, dňa 29.03.2016. (Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 27. 03. 2016)
Plnenie nedaňových príjmov celkom k 31.03.2016 bolo na 10,09%.
Nedaňové príjmy: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú k 31. 03.
2016 čiastku 1 989,05 Eur, čo je 7,65% oproti plánovanému 26 000,00 Eur. Kategória
obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby plnenie k 31.3.2016 celkom
2 333,11Eur z rozpočtovanej 13 400,00 Eur, čo predstavuje 17,41% . Patria sem napr.:
Ostatné poplatky(221 004) - patria sem napr. správne poplatky, poplatky za vedenie
účtu zverených prostriedkov, plnenie k 31. 3. 2016 predstavuje čiastku 133,51 Eur čo je
12,14% oproti plánovanému.
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú
priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a
spoločenskými službami. Plnenie k 31. 03. 2016 je 42,50 Eur čo je 6,07%.
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby Tu sú účtované príjmy za
odber podzemnej vody ( 229 002) z verejného vodovodu. Celkové plnenie vo výške
2 157,10 Eur čo činí 8,63%.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Sú tu účtované úroky z vkladov v celkovej výške 0,38Eur.
Ostatné príjmy plnenie vo výške 1 985,29 Eur, čo predstavuje 31,31% oproti
plánovanému 340,00 Eur. Správa bola vypracovaná na základe obcou predložených
dokladov.

6.) Kontrola plnenia bežných príjmov do rozpočtu obce za I. polrok 2016
Cieľom kontroly bolo overiť:
Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/ 2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontrolou bolo zistené: V kontrolovanom období prebiehalo plnenie rozpočtu podľa
schváleného rozpočtu. Rozpočet bol schválený na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015 uznesením č. 15/B-2, ako prebytkový v celkovej výške
príjmy 967 256,00 Eur a výdavky 955 946,00 Eur. Prebytok vo výške 11 310,00 Eur.
Do 30. 06. 2016 bola vykonaná 1 zmena v rozpočte obce. Úprava rozpočtu bola
schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 29. 03. 2016 uznesením č.17/B-2
Rozpočtové opatrenie č. 1 – výdavky vo výške 500,00 Eur boli schválené na dotácie
z rozpočtu obce.
Plnenie bežných príjmov celkom k 30.06.2016 bolo na 44,89 %.
Daňové príjmy: Príjmy od daňového úradu – názov položky výnos dane z príjmov
poukázané územnej samospráve k 30. 06. 2016 vo výške 62 209,95 Eur plnenie na
52,28% zo schváleného 119 000,00 Eur.
Platby dane od občanov – daň z pozemkov plnenie k 30.6.2016 celkom 15 577,23Eur
z rozpočtovanej 42 000,00 Eur, čo predstavuje 37,09% . Daň zo stavieb plnenie 1 947,34
Eur oproti plánovanému 7 950,00 Eur, čo predstavuje 24,49%. Položka daň z bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome plnenie 45,52 Eur z plánovaných 15,00 Eur.
Platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady plánovaný príjem 8 250,00 Eur
a skutočnosť k 30. 06. je 2 930,52 Eur, čo činí 35,52%. Daň za psa príjem 260,00 Eur
z plánovaných 500,00 Eur. Položka – za užívanie verejného priestranstva plnenie na
48,07% ( 360,50€ z 750,00€).

Nedaňové príjmy: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú k 30. 06.
2016 čiastku 4 184,55Eur čo je 3,2,19% oproti plánovanému 13 000,00 Eur. Kategória
obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby plnenie k 30.6.2016 celkom
4 146,42Eur z rozpočtovanej 13 400,00 Eur, čo predstavuje 30,94% . Patria sem napr.:
príjmy z rôznych poplatkov, príjmy z pokút, penále, príjmy za porušenie predpisov, za
porušenie finančnej disciplíny.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio.
Sú tu účtované úroky z vkladov v celkovej výške 0,77Eur.
Iné nedaňové príjmy plnenie vo výške 2 094,19 čo predstavuje 66,06% oproti
plánovanému 3 170,00Eur.
Granty a transfery: Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely,
za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani
službu alebo tovar ako odplatu.
Sú tu vykázané transfery v rámci verejnej správy. Celkový príjem k 30. 06. 2016
predstavuje čiastku 5 304,59 Eur oproti plánovanému 9 307,00 Eur, čo činí 57,00%.
II. Výkon pravidelnej následnej kontroly

7.) Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou za II. polrok 2015. Overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených kontrolou v II. polroku 2015.
Kontrolované obdobie: II. polrok 2015
Cieľom kontroly bolo: Overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených kontrolu v II. polroku 2015.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 .
V II. polroku 2015 boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonané 4 následné kontroly.
Z vykonaných kontrolách boli vypracované 4 záznamy- pri týchto kontrolách neboli zistené
porušenia právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu neboli prijaté žiadne opatrenia, ktorých
plnenie by bolo potrebné kontrolovať.

A1. Kontrolu stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Pastovciach za I.
polrok 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p..
B1. Kontrolu stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za I. polrok
2016 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.
z. a zákona č. 112/2010 Z. z. a zákona č. 29/2015 v z. n. p.
C1. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a
Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Pastovce.
Cieľom kontroly bolo: Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly
Zameranie kontroly:
 dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov
 dodržiavanie vnútorného predpisu na vybavovanie sťažnosti - Zásady vybavovania
sťažností v podmienkach obce Pastovce, schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 22. júna 2011

 dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov
 dodržiavanie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov
A.1. Kontrolou bolo zistené: Obec má vypracovaný vnútorný predpis na vybavovanie
sťažnosti v súlade s §26 ods. 3 zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach -Vybavovanie sťažností
orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Vnútorný predpis je vydaný v súlade so zákonom
a je platný od 01. mája 2015. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce Pastovce,
schválené na zasadnutí OZ dňa 22. júna 2011 uznesením č. 4/2011(B/3).
Obec vedie centrálnu evidenciu sťažností v súlade s §10 ods. 1 zákona 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach od 01. 05. 2015. V I. polroku 2016 nebola v Centrálnej evidencii sťažností
zaevidovaná žiadna sťažnosť.
Kontrolou neboli zistené porušenia ustanovení zákona o sťažnostiach.
Vybavovanie podaní, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, nebol
predmetom kontroly.
B. 1. Kontrolou bolo zistené: Obec nemá vypracovaný osobitný predpis na vybavovanie
petícií, v prípade podaných petícií sa postupuje podľa platnej legislatívy. Od 01. 09. 2015
nadobudol účinnosť zákon č. 29/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 ZB. o
petičnom práve.
V kontrolovanom období neboli prijaté žiadne petície. Kontrolou nebolo zistené porušenie
predpisov.
C.1. Kontrolou bolo zistené:
V súlade s §11 ods. 3 v obci a vo vyššom územnom celku plní úlohy zodpovednej osoby
podľa §11 odsekov 4 až 7 a § 12 hlavný kontrolór.
Vo vnútornom predpise sú uvedené spôsoby podávania podnetov, ako aj zodpovedná
osoba – hlavná kontrolórka obce. V roku 2016 neboli prijaté žiadne podnety, ktoré by
oznamovali protispoločenskú činnosť.

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 návrhu záverečného účtu obce za rok 2015“ 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 2015 dňa 29. 06.
2016 kedy sa konalo riadne zasadnutie OZ. Poslanci stanovisko k záverečnému účtu brali na
vedomie a záverečný účet obce za rok 2015 schválili uzn. č. 19/B-2.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ
 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
Ročná správa bola predložená na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 29. 03.
2016. Správu poslanci OZ brali na vedomie (uzn. č. 16/A-3).
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
 Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016

Návrh plánu bolo predložené a schválené na zasadnutí OZ dňa 29. 06. 2016 uzn. č. 19/B4.
 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky
2017 – 2019.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené spolu s viacročným rozpočtom na roky
2017 až 2019. Rozpočet bol schválený uznesením OZ dňa 14. 12. 2016. Stanovisko
hlavnej kontrolórky poslanci brali na vedomie.
 V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bolo vypracované
a predložené obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2016.
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,
 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.
Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti boli prerokované na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
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 po kontrolných zisteniach.
V Pastovciach, dňa 25 . 01. 2017
Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce

6. Plán práce komisií na rok 2017.


Komisia ochrany životného prostredia.
príloha č. 1



Komisia športu.
príloha č. 2



Komisia kultúry a mládeže.
príloha č. 3

7. Diskusia.


Šejli – nespokojnosť so spôsobom umiestnenia informačnej tabuly „Obecné múzeum“.



Ollé Jozef – obec potrebuje kostol, krčmu a ihrisko.

8. Uznesenie.
Uznesenie z 13 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 29. marca
2017.
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A/ schvaľuje
1. Program rokovania 13. zasadnutia OZ v Pastovciach
2. Plán práce jednotlivých komisií na rok 2017.

Uznesenie č. 28
B/volí
1. Za hlavnú kontrolórku obce Pastovce na nasledujúce 6 ročné volebné obdobie Ing.
Anetu Toldiovú.

Uznesenie č. 29
C/ berie na vedomie
1. Ročnú správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016.

Uznesenie č. 30
D/ súhlasí
1. Uzavretím zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré
obce uzavretej v zmysle § 18 b/ a § 20 a/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

9. Záver.

Spracovala:

Overovatelia:

Adriana Kuczmanová

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

Csaba Šejli

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

Magdaléna Szépová

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

............................................................................
Oto Mészáros, starosta obce

