Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 21. júna 2017

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

Číslo: 14-OZ/2017

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 8. júna. 2017

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
21. júna 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.
Záverečný účet obce Pastovce za rok 2016.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Výročná správa obce za rok 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Organizačné opatrenia
– zrušenie odstúpenia od kúpnej zmluvy V3693/2006,
- oberačkové oslavy 2017,
- Program rozvoja vidieka,
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. 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:
Overovatelia:

Adriana Kuczmanová
Mgr. Nikolasz Pető
Júlia Szücsová

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

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Záverečný účet obce Pastovce za rok 2016.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Výročná správa obce za rok 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Organizačné opatrenia
– zrušenie odstúpenia od kúpnej zmluvy V3693/2006,
- oberačkové oslavy 2017,
- Program rozvoja vidieka,
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Schválené jednohlasne.

4. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2016

NÁVRH
Záverečný účet Obce P A S T O V C E
za rok 2016

Predkladá :
Spracovala:

Oto Mészáros
Adriena Kuczmanová

V Pastovciach, dňa 26. apríla 2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26. apríla 2017

Záverečný účet schválený OZ dňa 21. júna 2017, uznesením č. 30/A-2.

Záverečný účet obce za rok 2016
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2016

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Pastovce za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako prebytkový a bol
schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015 uznesením č.
15/B-2 v celkovej výške príjmy 967 256,00 Eur a výdavky 955 946,00 Eur, podľa rozpočtovej
klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 11 310,00Eur.
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 2016.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- zmena schválená dňa 29. marca 2016 uznesením č. 17/B-2
- zmena schválená dňa 04. novembra 2016 uznesením č.21/B-2
- zmena schválená dňa 14. decembra 2016
Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých €
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
967 256,00
1 046 304,93

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

216 267,00
750 989,00
0,00

228 340,00
817 964,93
0,00

955 946,00

1 045 103,14

203 460,00
745 486,00
7 000,00

196 471,00
841 632,14
7 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok po poslednej
úprave 2016
1 046 304,93

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

281 765,14

26,93

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
úprave 2016
182 545,00
171 130,11

% plnenia
93,75

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 124 815,95€, čo predstavuje plnenie na
99,85 %.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov z rozpočtovaných 42 000,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
36 017,68 €, čo je 85,76% plnenie. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome boli v sume 48,36€, daň zo stavieb v sume 4 059,59€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2016 celkom 468,18 € t. j. na 93,64%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2016 – 81,31%
čo predstavuje sumu 5 065,85€.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva plnenie vo výške 654,50 Eur čo je 87,27% oproti
plánovanému 750,00Eur.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
úprave 2016
32 488,00
26 797,71
82,48
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 626,90€, čo je
78,43% plnenie. Ide o príjem príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
8 626,90€
b) Administratívne poplatky a iné poplatky z rozpočtovaných 17 808,00€ bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 12 859,30€ čo je 72,21 % plnenie.
Príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 12 500,00€ bol skutočný príjem vo výške
11 248,71€, plnenie na 89,99%.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 680,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 621,51€, čo je
98,41% plnenie, preplatok za elektrinu bol v sume 3 441,51€.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
úprave 2016
13 307,00
12 438,39
93,47
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
úprave 2016
817 964,93
71 398,93
8,73
Kapitálové príjmy na rok 2016 boli plánované vo výške 750 989,00 Eur - dotácia zo ŠR na
ČOV a na rozšírenie kanalizácie, boli odovzdané projekty na príslušné ministerstvá, ale obci
neboli priznané žiadne finančné prostriedky.
Obec dostala dotáciu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce“
v celkovej výške 68 498,93 Eur, podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť vo výške
5% nákladov t. j. 3 636,22 Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 16 637,21 boli
plánované na výmenu strechy na budove MŠ, v tejto sume je zahrnutá aj spoluúčasť 5% na
projekt. V obci bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v roku
2014, čo spláca obec v splátkach po dobu 10 rokov. Pri úprave rozpočtu boli tieto výdavky
vo výške 3 510,00 Eur zatriedené do kapitálových výdavkov.
Dotáciu sme dostali z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 2 900,00€ na
vybudovanie chodníkov v obci a z vlastných zdrojov boli plánované ďalšie finančné
prostriedky vo výške 4 600,00Eur.
Plánovaný bol ďalej kapitálový príjem vo výške 1 080,00 Eur za predané nehnuteľnosti
v predchádzajúcich rokoch. Bolo dohodnuté, že byty budú zaplatené v splátkach, v roku 2016
neboli uhradené žiadne splátky.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
úprave 2016
0,00
0,00
Na rok 2016 neboli plánované žiadne príjmové finančné operácie.

% plnenia
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok po poslednej
úprave 2016
1 045 103,14
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po poslednej
úprave 2016
196 471,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

279 271,02

26,72

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

178 628,97

90,92

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Požiarna ochrana
Cestná doprava

01.1.1
01.1.2
03.2.0
04.5.1

Rozpočet
po zmenách
85 491,00
6020,00
850,00
0,00

Skutočnosť
77 229,66
5 153,51
753,72
0,00

%
plnenia
90,34
85,61
88,67
0

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

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

12 650,00
3 929,00
17 401,00
14 067,00
2 700,00
1 502,00
8 087,00
2050,00
32 367,20
9 356,80
0,00
196 471,00

10 784,28
3 784,12
13 904,12
12 177,96
1 783,85
1 315,76
7 426,02
1 939,68
31 496,63
10 879,66
0,00
178 628,97

85,25
96,31
79,90
86,57
66,07
87,60
91,83
94,62
97,31
116,28
0
90,92

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 75 421,80€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 70 599,58€, čo je
93,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28 816,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 24 976,75€, čo je
86,68% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 88 113,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 79 253,16€, čo je
89,94% 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 2 570,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 297,77€, čo
predstavuje 89,40% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 550,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 501,71€, čo
predstavuje 96,88% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
úprave 2016
841 632,014
93 687,72
11,13
V roku 2016 boli plánované výdavky v prípade úspešnosti projektov na rekonštrukciu
kultúrneho domu, dokončenie ČOV a kanalizáciu vo výške 745 486,00 Eur.
V roku 2016 obec dostala dotáciu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ
Pastovce“ v celkovej výške 68 498,93Eur, podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť
vo výške 5% nákladov t. j. 3 636,22 Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 16 637,21 boli
plánované na výmenu strechy na budove MŠ, v tejto sume je zahrnutá aj spoluúčasť 5% na
projekt. Ďalej bolo potrebné zapracovať do kapitálových výdavkoch aj výstavbu chodníkov,
ktorá sa uskutoční v etapách nakoľko na realizáciu celého projektu obec nemá dostatok

finančných prostriedkov. V tomto roku obec dostala dotáciu vo výške 2 900,00 Eur
a z vlastných zdrojov plánujeme 4 600,00Eur. V obci bola realizovaná rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v roku 2014, čo spláca obec v splátkach po dobu 10
rokov čiastka pripadajúca na rok 2016 bola vo výške 3 510,00 Eur.
3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 7 000,00 Eur na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2016 v sume 6 954,33 Eur, čo predstavuje 99,35%.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - prebytok

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Príjmové operácie
Kapitálové príjmy
Príjmy – nerorzpočtované
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky – nerozpočtované
Hospodárenie obce:
Vylúčenie z hospodárenia:
( ŠFRB úver 6 954,33 Eur)
Upravené hospodárenie obce

Rozpočet po
zmenách 2016
v€
1 046 304,93

Skutočnosť
k 31.12.2016
v€
281 765,14

228 340,00
0,00
817 964,93
0,00

208 676,21
0,00
71 398,93
1 690,00

1 045 103,14

279 271,02

196 471,00
841 632,14
7 000,00
0,00

176 463,10
93 687,72
6 954,33
2 165,87
9 924,32
-6 954,33
2 969,99

Prebytok rozpočtu v sume 2 969,99EUR 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 2 969,99EUR

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 1.1.2016
545,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č.
zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016
545,28
V priebehu roka neboli žiadne pohyby na účte nakoľko v roku 2015 obec mala
schodkové hospodárenie a kapitálové výdavky v priebehu roka 2016 boli hradené
z prebytku bežných príjmov.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
355,67
611,94

700,75

266,86

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 €
1 438,93
0,00
0,00
1 438,93

Fond opravy
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

ZS k 1.1.2016
1 155 623,25
1 118 425,33

KZ k 31.12.2016
1 234 394,52
1 187 172,81

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

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

0,00
1 084 051,48
131 121,33
46 171,38

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

28,24
0,00
0,00
18 497,31
21 422,78
217,55

509,43

292,23

2 081,46
2 081,46

1 050,33
1 050,33

ZS k 1.1.2016
1 155 623,25
507 591,39

KZ k 31.12.2016
1 234 394,52
524 302,91

0,00

0,00

5 527,93
169 117,74

21 410,56
196 691,11

700,00
0,00

700,00
0,00

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

179 423,94
16 567,17
0,00
513 400,50

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
-

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
Fond opravy
GREP Slovakia ( rekonštrukcia VO)
Zábezpeka (6BJ)
voči dodávateľom
voči zamestnancom

0,00 EUR
143 926,13 EUR
1 438,93 EUR
31 572,04 EUR
2 219,98 EUR
9 083,70 EUR
3 383,24 EUR

-

voči poisťovniam (SP,ZP)
daňovému úradu
ostatné záväzky
Iné záväzky
Rezervy
Záväzky zo sociálneho fondu

2 639,57 EUR
492,99 EUR
34,58 EUR
933,09 EUR
700,00 EUR
266,86 EUR

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

ŠFRB

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku ú.
sadzba

Výstavba 6 b. j. 219 079,86

Zabezpečenie úveru

1%

Splatnosť

Zostatok
k 31.12.2016

143 926,13 16.07.2035

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

9. 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-

Spoločný úrad – Šahy členské
Školské potreby
Reformovaná cirkev
Reformovaná cirkev – na výmenu strechy
Členské príspevky ( RVC, ZMOS, Ister
Granum
Členské príspevky
Dotácia ZŠ s VJM Ip. Sokolec
Členské ZŠ
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

536,57
33,20
100,00
1 000,00
267,28

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

172,53
110,00
78,19

172,53
110,00
78,19

0,00
0,00
0,00

Obec Pastovce v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

536,57
33,20
100,00
1 000,00
267,28

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

d) rozpočtom iných obcí
e) 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

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozdiel

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

-1Min.dopravy
Min.vnútra

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

Cestná doprava
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 do NR SR
Min. vnútra
Register adries
Okr.úrad
Školské potreby
Min. Dopr. a Reg. Stavebný úrad- na úseku stavebného

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

21,73
165,99

21,73
165,99

-50,00
0,00

47,05
977,00
9 881,87
295,68
751,68
9,00
33,20
467,79

47,05
977,00
9 881,87
283,08
551,68
9,00
33,20
467,79

0,00
0,00
0,00
12,60
200,00
0,00
0,00
0,00

Rozvoja SR
Enviromentálny
fond

poriadku
Zvýšenie energetickej
budovy MŠ Pastovce

účinnosti

68 498,93

68 498,93

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 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

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma prijatých
finančných prostriedkov

Vybudovanie chodníka

2 900,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

2 900,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Adriena Kuczmanová

V Pastovciach, dňa 26. 04. 2017

Predkladá:
Oto Mészáros
starosta obce

0,00

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu
Obce Pastovce za rok 2016
1. Úvod
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2016 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 2016 boli:
 rozpočet obce Pastovce na rok 2016 a úpravy rozpočtu
 účtovné výkazy k 31. 12. 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 Návrh Záverečného účtu za rok 2016
 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, 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, objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a
skutočné čerpanie rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015 uznesením č. 15/B-2. Rozpočet obce Pastovce na
rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Príjmy celkom 967 256,00€, výdavky celkom 955
946,00€. Prebytok vo výške 11 310,00€. Rozpočet bol upravený trikrát.

1. zmena – 29. marca 2016 schválené uznesením č. 17/B-2
2. zmena – 04. novembra 2016 schválené uznesením č. 21/B-2
3. zmena – 14. decembra 2016
TABUĽKA č. 1
Rozpočet celkom: v Є
Za rok 2016
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmy celkom
967 256,00 1 046 304,93
281 765,14
Výdavky celkom
955 946,00 1 045 103,14
279 271,02
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu
Prebytok
Prebytok
Prebytok
(rozpočtový výsledok)
Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 11 310,00
Eur.
v členení: Bežný rozpočet: v Є
Rok 2016
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Bežné príjmy celkom
216 267,00
228 340,00
208 676,21
Bežné výdavky celkom
203 460,00
196 471,00
176 463,10
Hospodárenie obce:
Prebytok
Prebytok
Prebytok
Kapitálový rozpočet: v Є
Rok 2016
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Kapitálové príjmy celkom
750 989,00
817 964,93
71 398,93
Kapitálové výdavky celkom
745 486,00
841 632,14
93 687,72
Hospodárenie obce:
Prebytok
Prebytok
Schodok
Finančné operácie: v Є
Rok 2016
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmové finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Výdavkové finančné operácie
7 000,00
7 000,00
6 954,33
Nerozpočtované príjmy a výdavky: v Є
Rok 2016
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Nerozpočtované príjmy
0,00
1 690,00
0,00
Nerozpočtované výdavky
0,00
0,00
2 165,87
V príjmovej aj vo výdavkovej časti na rok 2016 bola zohľadnená dosiahnutá
skutočnosť za predchádzajúci t. j. stav k 31. 12. 2015.
V príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na 91,39% (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 3x z dôvodu prekročenia bežných výdavkov v jednotlivých
položkách. Pri výdavkoch sa jednalo hlavne o zvýšenie z dôvodu, že obec dostala dotáciu na
projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce“ v celkovej výške 69 088,00
Eur, podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť vo výške 5% nákladov t. j. 3 636,22
Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 16 637,21 boli plánované na výmenu strechy na
budove MŠ, v tejto sume je zahrnutá aj spoluúčasť 5% na projekt. Ďalej bolo potrebné
zapracovať do kapitálových výdavkoch aj výstavbu chodníkov, ktorá sa uskutoční v etapách
nakoľko na realizáciu celého projektu obec nemá dostatok finančných prostriedkov. V obci
bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v roku 2014, čo spláca
obec v splátkach po dobu 10 rokov. Tieto výdavky boli nesprávne zatriedené do bežných

výdavkov napriek tomu, že sa jedná o kapitálový výdavok. Pri úprave rozpočtu boli tieto
skutočnosti zohľadnené a výdavky vo výške 3 510,00 Eur boli zatriedené do kapitálových
výdavkov.
TABUĽKA č. 2
Rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok
bežného
rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok
kapitálového
rozpočtu
Príjmy
finančných
operácií a nerozp. pr.
Výdavky
finančných
operácií
Výsledok
finančných
operácií
a iné
nerozpočtované
príjmy
a výdavky
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Rozdiel

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

Skutočnosť
Rozdiel 2016-2015 v
r. 2016 v €
€
208 676,21
5 730,60
176 463,10
1 558,81

28 041,32

32 213,11

4 171,79

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

71 398,93
93 687,72
-22 288,79

66 598,93
46 865,43

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

0,00
1 690,00
6 954,33
2 165,87
-6 954,33
-475,87

0,00
-1 077,21
66,01
-735,47

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

281 765,14
279 271,02
2 494,12

71 252,32
47 754,78
23 497,54

19 733,50

-66,01
-341,74

Daňové príjmy
Daňové príjmy dosiahli výšku 171 130,11Eur, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje
nárast o 7 882,71Eur. Na náraste sa podieľal výnos podielovej dane zo štátneho rozpočtu,
ktorý vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 8 088,84Eur. Plnenie daňových
príjmov z nehnuteľností a za psa je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokov a z vkladov, ktoré dosiahli v roku 2016 sumu 26 797,71 Eur, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 6 632,33 Eur.
Bežné granty a transfery
Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov 12 438,39Eur, čo v porovnaní
s rokom 2015 predstavoval nárast o 6 170,22 Eur.
Plnenie kapitálových príjmov
Kapitálové príjmy aj v roku 2016 boli plánované dotácia na ČOV a na rozšírenie kanalizácie,
ale ani v tomto roku neuspela obec a žiadané dotácie neboli priznané. Kapitálové príjmy boli
vo výške 71 398,93 Eur. Obec dostala dotáciu na projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy MŠ Pastovce“ v celkovej výške 68 498,93 Eur a okrem toho dostala dotáciu na
vybudovanie chodníkov od NSK vo výške 2 900,00 Eur.

Príjmové finančné operácie
V roku 2016 obec nemala príjmové finančné operácie.
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2016 bolo zaznamenané v objeme 178 628,97Eur, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 3 724,68Eur.
Výdavky verejnej správy dosiahli sumu 77 229,66 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom predstavuje nárast o 7 941,89Eur. Mierny nárast výdavkov môžeme sledovať aj v
iných oddieloch ako napríklad náboženské a iné služby kde v porovnaní s rokom 2015
sledujeme nárast výdavkov o 1 577,00 Eur, predškolská výchova nárast o 4 858,81 Eur.
Pokles výdavkov bolo zaznamenané hlavne v oddieloch cestná doprava pokles o osvetlenie
kde oproti roku 2015 sledujeme pokles výdavkov o 5 734,31Eur.
Pokles výdavkov v objeme 2 491,17 Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
zaznamenaný v oddiele rekreačné a športové služby.
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov
Obec dostala dotáciu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce“
v celkovej výške 68 498,93Eur.
Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 13 437,21 Eur boli plánované na výmenu strechy na
budove MŠ.
Výstavbu chodníkov, ktorá sa uskutoční v etapách vo výške 6 000,00 Eur .
Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 3 507,96Eur.
Ďalej ako kapitálové výdavky boli účtované výdavky na kultúrny dom rekonštrukcia
a revitalizácia sociálnych zariadení v celkovej čiastke 2 243,62 Eur.
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 2016 vykazuje prebytkové hospodárenie vo výške 2 969,99Eur, po vylúčený
splátok úveru do ŠFRB vo výške 6 954,33 Eur. Prebytok je navrhované použiť na tvorbu
rezervného fondu v 100% - nej výške 2 969,99Eur.
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. 2016 bol celkom vo výške 355,67€. Prírastky v roku 2016
z povinného prídelu celkom vo výške 611,94€, čerpanie z prostriedkov fondu – stravovanie,
regenerácia pracovných síl vo výške 700,75€. Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.
2016
vo
výške
266,86€.
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. 2016 celkom vo výške 545,28 Eur. V priebehu
roka neboli na účte pohyby, nakoľko obec mala schodkové hospodárenie. Stav k 31. 12. 2016
predstavuje čiastku 545,28 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. 2016
celkom vo výške 1438,93Eur. Povinný prídel účtovaní v priebehu roka vo výške 1 345,80
Eur. Úbytok v priebehu roka na poistenie 6b. j. a nutných opráv predstavovali sumu
1 183,50Eur. Stav k 31. 12. 2016 celkom vo výške 1 601,23Eur. Peňažné prostriedky boli
prevedené na účet fondu v máji roku 2017.
Bilancia aktív a pasív
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Pastovce predstavuje na základe
majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie k dátumu 31.12.2016 hodnotu
1 234 394,52Eur ( zostatková cena majetku). Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31. 12.
2016 hodnotu 1 084 051,48Eur, v nasledovnej skladbe:
 Pozemky
81 450,25 Eur
 Stavby
590 405,63 Eur
 Samostatné hnuteľné veci a
a súbory hnuteľných vecí
2 846,50 Eur
 Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 224,65 Eur
 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
408 124,45 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 2016 dosahuje sumu 18 497,31Eur, čo v porovnaní s rokom
2015 predstavuje nárast o 2 990,20Eur.
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 31.12.2016 záväzky v hodnote 196 691,11Eur z toho dlhodobé
záväzky predstavujú sumu – rezervy 700,00Eur, dlhodobé – úver, zábezpeka, FO vo výške
179 157,08Eur, záväzky zo sociálneho fondu celkom 266,86€ a krátkodobé záväzky celkom
vo výške 16 567,17Eur.
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. 2016 je vo výške 143 926,13Eur.
Okrem úveru od ŠFRB nemá obec iný úver.
Obec uzatvorila zmluvu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v roku 2014,
čo spláca obec v splátkach po dobu 10 rokov konečný stav záväzkov k 31. 12. 2016 je vo
výške 31 572,04 Eur.
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:
Spoločný úrad Šahy – členské
536,61 Eur
Školské potreby
33,20 Eur
Reformovaná cirkev
100,00 Eur
Reformovaná cirkev – na výmenu strechy
1 000,00 Eur
Členské príspevky( RVC, ZMOS, Ister Granum) 267,28 Eur
Členské príspevky
172,53 Eur
Dotácia ZŠ s VJM Ip. Sokolec
110,00 Eur
Členské ZŠ
78,19 Eur
K 31. 12. 2016 boli vyúčtované všetky dotácie.
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti obce
Obec v roku 2016 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 2016 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 2016 do dňa zostavenia Návrhu záverečného účtu nebola
overená a schválená audítorom.
Návrh záverečného účtu obce Pastovce za rok 2016 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 2016 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov zverejnený, dňa 26. 04. 2017 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
2016
s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
V Pastovciach, dňa 24. 05. 2017
Ing. Aneta T o l d i o v á
hlavná kontrolórka obce

Príloha č.1

Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2016
Obdobie: rok 2016
Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov rozpočtu:
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola
Schválený rozpočet:
694696,00
Rozpočet po zmenách:
780 183,14
Čerpanie:
172 644,14
Podprogram: 01.01 – Manažment obce(0111)
Na čele so starostom bola zabezpečená funkčnosť samosprávnych orgánov, podľa
plánu práce. Schválený rozpočet vo výške 676 336,00 Eur, po zmenách
765 613,14Eur. Plnenie celkom k 31. 12. 2016 vo výške 159 034,59Eur, čo
predstavuje 20,77% - né plnenie.
Podprogram: 01.01 – Manažment obce(0610)
V tomto podprograme sú účtované splátky istiny na úver poskytnutý zo ŠFRB na
výstavbu 6bj. Schválený rozpočet vo výške 7 000,00 Eur, po zmenách 7 000,00 Eur.
Plnenie celkom k 31. 12. 2016 vo výške 6 954,33 Eur, čo predstavuje 99,35% - né
plnenie. Zostatok úveru k 31. 12. 2016 je 143 926,13 Eur.
Podprogram:01.02 – Audit a rating ( 0111, 0112, 0610)
Počas celého roka bol zabezpečený súlad činnosti obce s právnymi predpismi, čo bolo
zistené pri vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou a audítorom. Bolo
vykonaných 8 kontrol a vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
ako aj k návrhu rozpočtu obce. Z vykonaných následných finančných kontrol bola
vypracovaná vo všetkých prípadoch správa o kontroly.
Boli vypracované aj stanoviská k návrhu zmeny rozpočtu. Audítor overil účtovnú
závierku ako aj výročnú správu a konštatoval, že účtovná závierka vo všetkých
skutočnostiach verne a pravdivo zobrazuje finančnú situáciu obce.
V tomto podprograme sú účtované aj úroky z úveru ŠFRB v celkovej výške
1 501,71Eur. Schválený rozpočet vo výške 10 860,00 Eur, po zmenách 7 070,00 Eur.
Plnenie celkom k 31. 12. 2016 vo výške 6 655,22 Eur čo predstavuje 94,13% plnenie.
Podprogram:01.03 - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach (0112)
V tomto podprograme v roku 2016 neboli účtované žiadne výdavky.
Program 02: Propagácia a marketing
Schválený rozpočet:
0,00
Rozpočet po zmenách:
0,00
Čerpanie:
0,00
V roku 2016 neboli vynaložené na propagačné a marketingové účely žiadne peňažné
prostriedky.

Program 03: Služby občanom
Schválený rozpočet:
2 000,00
Rozpočet po zmenách:
2 879,00
Čerpanie:
2 413,62
Podprogram 03.01. – Evidencia obyvateľstva (0111)
Čerpanie v tomto podprograme bol vo výške 131,21 Eur.
Podprogram 03.01 – Bývanie(0610)
Schválený rozpočet vo výške1 500,00 Eur, po zmenách 2 379,00 Eur. Plnenie celkom
k 31. 12. 2016 vo výške 2 282,41Eur, čo predstavuje 95,94% - né plnenie.
Program 04: Požiarna ochrana
Schválený rozpočet:
3 300,00
Rozpočet po zmenách:
2 900,00
Čerpanie:
2693,40
Podprogram: 04.01 – Ochrana pred požiarmi (0320)
Na zabezpečenie tejto úlohy, sa stále udržuje požiarna vodná nádrž. Schválený
rozpočet vo výške 800,00 Eur, po zmenách 850,00 Eur. Plnenie celkom k 31. 12.
2016 vo výške 753,72Eur, čo predstavuje 88,67% -né plnenie.
Podprogram:04.02 – Dom smútku (0840)
Schválený rozpočet vo výške 2 500,00 Eur, po zmenách 2 050,00 Eur. Plnenie celkom
k 31. 12. 2016 vo výške 1 939,68 Eur, čo predstavuje 94,61%.
Program 05: Odpadové hospodárstvo
Schválený rozpočet:
10 550,00
Rozpočet po zmenách:
12 650,00
Čerpanie:
10 784,28
Podprogram: 03.01 – Zvoz a odvoz odpadu (0510)
Vytýčený cieľ zámeru – zabezpečiť zvoz TKO z obce sa priebežne plní. Pravidelne sa
vyprázdňujú kukanádoby, a podľa potreby sa vyváža kontajner z cintorína. Schválený
rozpočet vo výške 10 550,00Eur, po zmenách 12 650,00 Eur. Plnenie k 31. 12. 2016
bolo 85,25% - né.
Podprogram: 05.04 – Nakladanie s odpadovými vodami
V roku 2016 neboli vynaložené žiadne peňažné prostriedky v tomto
podprograme.
Program 06: Doprava
Schválený rozpočet:
7 500,00
Rozpočet po zmenách:
7 500,00
Čerpanie:
6 000,00
Podprogram: 06.01 - Miestne komunikácie
V sledovanom období bola na miestnych komunikáciách vykonaná údržba, a to
čistenie chodníkov a cesty od naneseného bahna. Obec v etapách obnovuje chodníky
v obci. Na vybudovanie chodníkov obec dostala dotáciu vo výške 2 900,00 Eur od
VÚC. Z vlastných zdrojov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 100,00

Eur. Schválený rozpočet vo výške 7 500,00 Eur, po zmenách 7 500,00 Eur. Plnenie
celkom k 31. 12. 2016 vo výške 6 000,00Eur, čo predstavuje 80,00% - né plnenie.
Program 07: Kultúra
Schválený rozpočet:
159 600,00
Rozpočet po zmenách:
158 087,00s
Čerpanie:
9 669,64
Podprogram: 07.01 – Kultúrne služby(0820)
Bežne sa zabezpečuje údržba kultúrneho domu, podporujú sa kultúrne aktivity.
Obec s vlastnými finančnými prostriedkami podporuje organizovanie kultúrnych
podujatí.
V roku 2016 boli plánované aj príjmy z dotácie na rekonštrukciu kultúrneho
domu vo výške 150 000,00Eur, ale obec žiadané dotácie nedostala.
Schválený rozpočet vo výške 159 000,00 Eur, po zmenách 157 675,00 Eur. Plnenie
celkom k 31. 12. 2016 vo výške 9 319,12 Eur, čo predstavuje 5,91% -né plnenie.
Podprogram: 07. 02 – Knižnice(0111, 0820)
V roku 2016 boli zakúpené knihy do knižnice za 65,84Eur.
Podprogram: 07. 03 – Pamiatková starostlivosť, národnostná kultúra (0820)
Schválený rozpočet vo výške 300,00 Eur, po zmenách 312,00 Eur. Plnenie celkom
k 31. 12. 2016 vo výške 284,68 Eur, čo je 91,24%.
Program 08: Šport
Schválený rozpočet:
1 500,00
Rozpočet po zmenách:
1 502,00
Čerpanie:
1 315,76
Podprogram: 06.01 – Podpora športu (0810)
Na túto činnosť v roku 2016 boli vynaložené celkom peňažné prostriedky vo
výške 1315,76 Eur.
Program 09: Prostredie pre život ŽP
Schválený rozpočet:
35 300,00
Rozpočet po zmenách:
37 678,00
Čerpanie:
31 373,89
Podprogram:09.01 – Verejné osvetlenie(0640)
Pravidelne, 2 krát ročne sa zabezpečuje bežná údržba verejného osvetlenia
v obci. Schválený rozpočet vo výške 7 000,00 Eur, po zmenách 6 210,00 Eur.
Plnenie celkom k 31. 12. 2016 vo výške 5 291,81Eur, čo predstavuje 85,25% - né
plnenie
Podprogram:09.02 – Zásobovanie s vodou(0630)
Schválený rozpočet vo výške 14 500,00 Eur, po zmenách 14 067,00 Eur. Plnenie
celkom k 31. 12. 2016 vo výške 12 177,96 Eur, čo predstavuje 86,57% - né plnenie
Podprogram: 09.03 – Ochrana životného prostredia((0620)

Schválený rozpočet vo výške 1 500,00 Eur, po zmenách 350,00 Eur. Plnenie
celkom k 31. 12. 2016 vo výške 283,01 Eur, čo predstavuje 80,86% - né plnenie
Podprogram: 09.04 – Aktivačná činnosť VZ(0620)
Celková plocha verejnej zelene v obci je pravidelne udržovaná. Na skrášlenie
životného prostredia boli tiež zakúpené okrasné kríky a kvety . Údržba zelene je
vykonávaná formu aktivačných prác.
Schválený rozpočet vo výške 12 300,00 Eur, po zmenách 17 051,00Eur. Plnenie
celkom k 31. 12. 2016 vo výške 13 621,11Eur, čo predstavuje 79,88% -né plnenie.
Program 10: Sociálne služby
Schválený rozpočet:
Rozpočet po zmenách:
Čerpanie:

800,00
0,00
0,00

Podprogram: 10.01- Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom (1020)
V roku 2016 neboli vynaložené žiadne výdavky v tomto programe.
Podprogram: Opatrovateľská služba a rozvoz stravy
V tomto podprograme neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky, obedy
dôchodcom sú rozvádzané pracovníkmi aktivačnej činnosti.
Program 11: Vzdelávanie
Schválený rozpočet:
40 700,00
Rozpočet po zmenách:
41 724,00
Čerpanie:
42 376,29
Podprogram: 11.01- Materská škola (09111, 09601)
Zámerom programu bol zabezpečiť chod materskej škôlky ako aj školskej jedálne.
Zároveň dôležitou úlohou je zorganizovanie rôznych kultúrnych podujatí pre detí v
materskej škôlke. Žiaci miestnej materskej škôlky predviedli svoj program na oslave
„Dňa matiek“, a aj na oslave Mikuláša. Schválený rozpočet vo výške 28 800,00 Eur,
po zmenách 32 367,20Eur. Plnenie celkom k 31. 12. 2016 vo výške 31 496,63 Eur, čo
predstavuje 97,31% -né plnenie.
Podprogram: 11.02 – Školská jedáleň (09601)
Zámerom podprogramu, bola zabezpečiť dostupné stravovanie v mieste
vzdelávania.
Schválený rozpočet vo výške 11 900,00 Eur, po zmenách 9 356,80Eur. Plnenie celkom
k 31. 12. 2016 vo výške 10 879,66 Eur, čo predstavuje 86,00% -né plnenie.
Účet schválený:
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa: 1 - Riczo

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
schválený uznesením OZ č. 30/A-3.
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2017. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a pracovný úväzok
hlavnej kontrolórky.
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1) Kontrola účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť
v zmysle §10 z. č. 431/2002 o účtovníctve v z. n. p. za I. polrok 2017
2) Kontrola stavu záväzkov, pohľadávok a celkového dlhu obce v zmysle
ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy k 30. 06. 2017
3) Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí – prevody
vlastníctva majetku obce v priebehu I. polroka 2017
4) Kontrola príjmov a výdavkov realizovaných v hotovosti z pokladne obecného
úradu
II. štvrťrok 2017
II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
 Kontrolu stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Pastovciach za I.
polrok 2017 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p..
 Kontrolu stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za I.
polrok 2017 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 :
1) 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.
2) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
3) Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými
vzdelávacími inštitúciami.
IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky
2018– 2020.

2) V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať
a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2018.
3) 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.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 bol zverejnený v zmysle §18f ods.
1 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 24.
05. 2017 na úradnej tabuli Obecného úradu v Pastovciach.
V Pastovciach, 24. 05. 2017

Spracovala :

Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na II. polrok 2017 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č.30/A-3 /2017 zo dňa 21.
júna 2017.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č.30/A-3 /2017 zo dňa 21. 06 . 2017 vykonať
kontrolu podľa plánu kontrolnej činnosti.

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:
Schválené jednohlasne.

6. Výročná správa obce za rok 2016.
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu
neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce
a jej majetku. Aj v mojom prípade to nie je inak. Výročná správa Obce Pastovce za rok 2016,
ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v
uplynulom roku. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri
zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného
výkonu štátnej správy. Treba však uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne
orgány sa neustále zvyšuje, no finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva.
V hodnotenom období sme sa zamerali predovšetkým na udržanie kvality plnenia všetkých
samosprávnych a prenesených kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady pokryté z
príjmov bežného rozpočtu a finančných operácií.
V roku 2016 dosiahla obec prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 2 969,99 Eur.
V sledovanom období sme sa zamerali najmä na opravy a údržbu miestnych komunikácií,
budov vo vlastníctve obce, údržbu verejnej zelene.
Verím, že aj v tomto roku sa nám podarilo vykonať niečo pre obec a jej obyvateľov. Dúfam,
že aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou prácou.
Starosta obce Oto Mészáros
2. Identifikačné údaje obce
Názov :
Obec Pastovce
Adresa:
Mikulská 51/84 935 74 Pastovce
IČO :
00587583
DIČ :
2021020870
Právna forma: právnická osoba - Obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov.
1) Csaba Sejli
2) Anikó Némethová

3) Júlia Szücsová
4) Nikolasz Pető
5) Daniel Riczo
6) Nikolett Pető
7) Magdaléna Szépová
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
otázkach života obce.
Starostom obce je
Zástupca starostu:

rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných

Oto Mészáros
Csaba Sejli

Hlavná kontrolórka: Ing. Aneta Toldiová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 3/2011 dňa 18. 03. 2011 na obdobie 6 rokov

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:
Komisia kultúry a mládeže
Anikó Némethová
Adriena Bordácsová
Barbora Tóthová
Mária Mážárová
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
Mgr. Nikolasz Pető
Ervin Pető
Komisia športu
Daniel Riczo
Jozef Ollé
Kristián Molnár
Komisia pre vybavenie sťažností v podmienkach obce
Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Organizácie obce:
Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
4. Poslanie, vízie, ciele
Obec Pastovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
Obec sa riadi zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

5. Základná charakteristika obce Pastovce
5.1.
Geografické údaje
Obec leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nive a terasách Ipľa. Rieka Ipeľ tvorí
hranicu s Maďarskou republikou.
Celková rozloha obce:
1235 ha
Nadmorská výška:
115 m n. m. (priemerná nadmorská výška)
5.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť maďarská.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Prevažne evanjelického vierovyznania.
Počet obyvateľov:
530
Z toho
- žien:
257
- mužov :
273
Priemerný vek:
39 rokov
Národnostné zloženie:
Národnosť slovenská:
137
Národnosť česká :
6
Národnosť maďarská :
387
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : približne 14%
Nezamestnanosť v okrese: miera nezamestnanosti v okrese Levice dlhodobo dosahuje
hodnoty od 10 do 15% a v roku 2016 približne hodnotu 8,63 %. V okrese Levice neexistuje
žiadny ekonomický pilier, ktorý by následne vytváral produktívne pracovné miesta aj pre
obyvateľov našej obce. Z dlhodobého hľadiska si treba uvedomiť, že absencia takéhoto
ekonomického piliera sa bude negatívne podpisovať aj na demografickom vývoji obcí a
regiónu.

5.4. Symboly obce
Obec Pastovce má svoj erb, vlajku aj pečať.
Erb obce : V modrom štíte v zelenej, zlatom šikmo mrežovanej pažiti stojaci strieborný
prilietajúci obrátený pelikán v červenej zbroji, na hrudi s troma červenými kvapkami krvi,
kŕmiaci tri mláďatá rovnakých tinktúr, v ľavom hornom rohu zlaté nebeské telesá hviezda
a polmesiac.
Vlajka obce : pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej,
červenej, žltej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PASTOVCE. Pečať má
priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok
s obecnými symbolmi.
Symboly obce Pastovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

5.5. Logo obce
Obec Pastovce nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne
symboly a oficiálny názov obce.
5.6.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny z roku 1135, podľa ktorej obec daroval
Ladislav Svätý sestre Žofiane, ako svadobný dar, keď sa vydala za Lamperta z Hontianského
národu, ktorý bol župným išpánom. Podľa tejto istiny v dobe Svätého Ladislava tu už stál
kráľovský dvor. Toto písmo obec spomína s názvom Paztuh.
5.7. Kultúrne pamiatky
Reformovaný kostol pochádza z roku 1465, ale pravdepodobne menší kostol bol v dedine už
v XII. storočí. Východná časť kostola bola postavená v gotickom štýle, západná časť od veže,
zase je postavená románskym štýlom.
Na pamiatku padlých vojakov z Pastoviec je postavený pomník z čierneho mramoru.
5.8. Významné osobnosti obce
József Sebestyén Kovács (24. apr. 1804 - 21. apr. 1884)
József Sebestyén Kovács na začiatku roku 1849 slúžil ako kapitán, potom ho vymenovali za
vládneho splnomocnenca Hontianskej župy. Rebelantského reformovaného farára po zložení
zbraní pri Világoši odsúdili na smrť. Spod šibenice ho zachránil jeho brat. Mladší brat Józsefa
Sebestyéna Kovácsa bol v tom čase slávnym chirurgom (o tom ešte mienime hovoriť)
v budapeštianskej nemocnici Svetého Rókusa. Haynaua, muža so železnou rukou, bolo treba
operovať na slepé črevo. Operoval ho Endre Sebestyén Kovács. Po vydarenej operácii za
honorár chirurg požiadal Haynaua o milosť pre brata, a tak ho zachránil. Ten potom ešte 53
rokov slúžil ako reformovaný dekan v Pastovciach. Hrob farára sa nachádza na dedinskom
cintoríne. (Podľa Arpáda Szénássyho)

Endre Sebestyén Kovács (1814-1878)
Bol ošetrujúcim lekárom Jánosa Aranya, Móra Jókaiho, Ferenca Deáka.
Haynaua operoval na slepé črevo. Staršieho brata práve Haynau odsúdil na

smrť, za odmenu žiadal milosť pre brata. Endre bol slávnym chirurgom, organizátorom
zdravotníctva, členom korešpondentom Maďarskej akadémie vied. Tiež bol
predsedom Rady maďarského zdravotníckeho života. Od roku 1847 až do smrti bol
primárom na I. chirurgickom oddelení nemocnice Svetého Rókusa v Budapešti. V
Maďarsku ako prvý publikoval o chloroformovej-narkóze (Lekárske zvesti 11. dec.
1848). (Prameň: http://vega.medinfo.hu/weblap/tudomanyt)
Endre Sebestyén Kovács (1861-1915)
Bol synom Józsefa Sebestyéna Kovácsa, už spomínaného farára. Chodil
v stopách svojho strýka Endreho. Po absolvovaní Reformovaného Kolegia
v Pápe, študoval medicínu na budapeštianskej lekárskej univerzite. Medicínu
dokončil v roku 1884, potom pracoval ako chirurg v nemocnici Svetého
Rókusa v Budapešti. Po krátkom študijnom pobyte vo Viedni, v SrbskoChorvátskej vojne liečil zranených v Belehradskej nemocnici Maďarského
červeného kríža. V roku 1889 sa usídlil v Šahách, kde ho zvolili za primára.
Vďaka mladistvému elánu, čoskoro sa stal vodcom šahanskej nemocnice.
Organizoval obrovské zbierkové akcie, a z týchto darov rozšírili a modernizovali nemocnicu.
V roku 1915 sa stal obeťou povolania, pri jednej operácii sa poranil skalpelom a dostal otravu
krvi. Na dvore Šahanskej nemocnice stojí busta Endreho Sebestyéna Kovácsa. (Prameň:
Cseri Ildikó - slohová práca)
Zsigmond Zalabai (29. jan. 1948-26. dec. 2003)
Kritik, literárny historik, ktorý maturoval v Šahách a
absolvoval na Univerzite Komenského Fakultu filozofickú,
odbor maďarský jazyk – anglický jazyk. Na začiatku
sedemdesiatych rokov bol redaktorom literárneho časopisu
Irodalmi Szemle, potom bol vedúcim redaktorom vo
Vydavateľstve Madách. V roku 1981 sa stal kandidátom
literárnych vied. Jeho literárnu prácu dvakrát ocenili (1981,
1990) Madáchovou cenou a v roku 1996 bol ocenený s cenou
Združenia Slovenských spisovateľských organizácií.
Zsigmond Zalabai zahynul tragicky niekoľko týždňov pred
dovršením 56 rokov. Pohreb bol v Šamoríne, zúčastnilo sa ho
veľa kolegov, známych a žiakov. Pri hrobe sa rozlúčil so
zosnulým Oto Mészáros, starosta Pastoviec. Vyzdvihol jeho zásluhy, lásku k rodnej obci, a na
rakvu nasypal za hrsť zeminy z rodnej obce. (Prameň: Irodalmi Szemle 2004/1)
Zsigmond Zalabai v dielach Mindenekről számot adok, Haza hív a harangszó v celom rozsahu
venuje dejinám Pastoviec. (Prameň: Lexikon Československej maďarskej literatúry 19181995)
Zoltán Zalabai (27. aug. 1934)
RNDr. Zoltán Zalabai, CSc - univerzitný profesor. Kandidátom matematických vied, teraz je
zástupcom vedúceho katedry na Trnavskej univerzite, na Pedagogickej fakulte. Predtým
pracoval na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Ekonomickej fakulte katedry
matematiky. Jeho prvé pedagogické miesto bolo na Pedagogickej fakulte v Nitre. Je autorom
vysokoškolských učebníc.

Árpád Szűcs (26. mar. 1933)
Kronika dediny na strane 12 uvádza zoznam rodín, ktoré po
II. svetovej vojne vysídlili z Pastoviec. Zanechali tam svoje
domovy, ktoré onedlho obsadili presídlení Slováci z
Maďarska. Medzi nimi boli aj takí Slováci, ktorí pracovali
na Slovensku napr. v Handlovskej bani. Na konci zoznamu
je medzi vysídlenými aj dedinský farár Árpád Szűcs a jeho
šesťčlenná rodina. Rodina sa usídlila v Csongrádskej župe.
Jeden z chlapcov veľmi rýchlo vynikol so svojimi
výtvarnými prácami. Tento nadaný chlapec sa volal Árpád Szűcs mladší. Študoval na Vysokej
škole v Szegede, absolvoval odbor prírodopis – výtvarná výchova. Potom sa oženil, jeho
manželkou bola dcéra csongrádského učiteľa Lászlóa Kovátsa. Manželka bola jeho
asistentkou na vysokej škole. Árpád Szűcs sa stal známym výtvarným umelcom. Vysídlenie,
ktoré zažil v rannom detskom veku bolo preňho takou veľkou traumou, že ani dnes na to rád
nespomína. (Prameň http://www.sk-szeged.hu/szervezet/fiokhalozat/fooldal)
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.
Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola v Pastovciach
6.2. Zdravotníctvo
Obec nemá zriadený svoj zdravotný obvod. V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie
nenachádza. Obyvatelia môžu navštevovať zdravotné stredisko v Ipeľskom Sokolci, prípadne
vyššiu zdravotnú starostlivosť v meste Levice.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2016 bola v obci
zabezpečená opatrovateľská služba pre tých občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z
dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
6.4. Kultúra - kultúrne podujatia
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom komisie
mládeže kultúry a športu pri OZ v spolupráci s riaditeľkou materskej školy. Obec prevádzkuje
miestnu knižnicu a miestny rozhlas.
Oslava 15. marca – usporiadateľ obec
Deň matiek –usporiadateľ obec
Deň detí- usporiadateľ obec
6.5. Hospodárstvo
Slovenská pošta :
Potraviny :
Rozličný tovar :

vedúca - Bakonyiová Dáša
COOP Jednota SD, vedúca – Bolyová Henrietta
Stankovičová Klára

Rôzne iné predajne a služby:
Predaj propán – butánu – Szépová Oľga
Doprava :
Vlaková doprava – smer: Šahy, Čata
Autobusová doprava – smer: Šahy, Levice, Želiezovce, Štúrovo

7.
Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
7.1.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2016
1 046 304,93

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

281 765,14

26,93

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
poslednej úprave 2016
182 545,00
171 130,11

% plnenia
93,75

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 124 815,95€, čo predstavuje plnenie na
99,85 %.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov z rozpočtovaných 42 000,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
36 017,68 €, čo je 85,76% plnenie. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome boli v sume 48,36€, daň zo stavieb v sume 4 059,59€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2016 celkom 468,18 € t. j. na 93,64%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2016 – 81,31%
čo predstavuje sumu 5 065,85€.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva plnenie vo výške 654,50 Eur čo je 87,27% oproti
plánovanému 750,00Eur.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
poslednej úprave 2016
32 488,00
26 797,71
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

% plnenia
82,48

Z rozpočtovaných 11 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 626,90€, čo je
78,43% plnenie. Ide o príjem príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
8 626,90€
b) Administratívne poplatky a iné poplatky z rozpočtovaných 17 808,00€ bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 12 859,30€ čo je 72,21 % plnenie.

Príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 12 500,00€ bol skutočný príjem vo výške
11 248,71€, plnenie na 89,99%.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 680,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 621,51€, čo je
98,41% plnenie, preplatok za elektrinu bol v sume 3 441,51€.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
poslednej úprave 2016
13 307,00
93,47
12 438,39
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
poslednej úprave 2016
71 398,93
8,73
817 964,93
Kapitálové príjmy na rok 2016 boli plánované vo výške 750 989,00 Eur - dotácia zo ŠR na
ČOV a na rozšírenie kanalizácie, boli odovzdané projekty na príslušné ministerstvá, ale obci
neboli priznané žiadne finančné prostriedky.
Obec dostala dotáciu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce“
v celkovej výške 68 498,93 Eur, podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť vo výške
5% nákladov t. j. 3 636,22 Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 16 637,21 boli
plánované na výmenu strechy na budove MŠ, v tejto sume je zahrnutá aj spoluúčasť 5% na
projekt. V obci bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v roku
2014, čo spláca obec v splátkach po dobu 10 rokov. Pri úprave rozpočtu boli tieto výdavky
vo výške 3 510,00 Eur zatriedené do kapitálových výdavkov.
Dotáciu sme dostali z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 2 900,00€ na
vybudovanie chodníkov v obci a z vlastných zdrojov boli plánované ďalšie finančné
prostriedky vo výške 4 600,00Eur.
Plánovaný bol ďalej kapitálový príjem vo výške 1 080,00 Eur za predané nehnuteľnosti
v predchádzajúcich rokoch. Bolo dohodnuté, že byty budú zaplatené v splátkach, v roku 2016
neboli uhradené žiadne splátky.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
poslednej úprave 2016
0,00
0,00
Na rok 2016 neboli plánované žiadne príjmové finančné operácie.
7.1.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
poslednej úprave 2016
279 271,02
1 045 103,14
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia
0,00

% plnenia
26,72

% plnenia

196 471,00

178 628,97

90,92

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet po
zmenách
Výdavky verejnej správy- OBEC
01.1.1
85 491,00
Finančná a rozpočtová oblasť
01.1.2
6020,00
Požiarna ochrana
03.2.0
850,00
Cestná doprava
04.5.1
0,00
Nakladanie s odpadmi
05.1.0
12 650,00
Rozvoj bývania
06.1.0
3 929,00
Rozvoj obcí
06.2.0
17 401,00
Zásobovanie vodou
06.3.0
14 067,00
Verejné osvetlenie
06.4.0
2 700,00
Rekreačné a športové služby
08.1.0
1 502,00
Kultúrne služby
08.2.0
8 087,00
Nábož. a iné spoločenské služby
08.4.0
2050,00
Predškolská výchova
09.1.1
32 367,20
Školské stravovanie
09.6.0.1
9 356,80
Staroba
10.2.0
0,00
196 471,00
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočnosť
77 229,66
5 153,51
753,72
0,00
10 784,28
3 784,12
13 904,12
12 177,96
1 783,85
1 315,76
7 426,02
1 939,68
31 496,63
10 879,66
0,00
178 628,97

%
plnenia
90,34
85,61
88,67
0
85,25
96,31
79,90
86,57
66,07
87,60
91,83
94,62
97,31
116,28
0
90,92

Z rozpočtovaných 75 421,80€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 70 599,58€, čo je
93,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28 816,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 24 976,75€, čo je
86,68% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 88 113,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 79 253,16€, čo je
89,94% 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 2 570,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 297,77€, čo
predstavuje 89,40% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 550,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 501,71€, čo
predstavuje 96,88% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2016
841 632,014

Skutočnosť k 31.12.2016
93 687,72

% plnenia
11,13

V roku 2016 boli plánované výdavky v prípade úspešnosti projektov na rekonštrukciu
kultúrneho domu, dokončenie ČOV a kanalizáciu vo výške 745 486,00 Eur.
V roku 2016 obec dostala dotáciu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ
Pastovce“ v celkovej výške 68 498,93Eur, podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť
vo výške 5% nákladov t. j. 3 636,22 Eur. Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 16 637,21 boli
plánované na výmenu strechy na budove MŠ, v tejto sume je zahrnutá aj spoluúčasť 5% na
projekt. Ďalej bolo potrebné zapracovať do kapitálových výdavkoch aj výstavbu chodníkov,
ktorá sa uskutoční v etapách nakoľko na realizáciu celého projektu obec nemá dostatok
finančných prostriedkov. V tomto roku obec dostala dotáciu vo výške 2 900,00 Eur
a z vlastných zdrojov plánujeme 4 600,00Eur. V obci bola realizovaná rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v roku 2014, čo spláca obec v splátkach po dobu 10
rokov čiastka pripadajúca na rok 2016 bola vo výške 3 510,00 Eur.
3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 7 000,00 Eur na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2016 v sume 6 954,33 Eur, čo predstavuje 99,35%.
7.2. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Rozpočet po zmenách
2016 v €
Príjmy celkom
1 046 304,93
z toho :
Bežné príjmy
228 340,00
Príjmové operácie
0,00
Kapitálové príjmy
817 964,93
Príjmy – nerorzpočtované
0,00
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky – nerozpočtované
Hospodárenie obce:
Vylúčenie z hospodárenia:

Skutočnosť
k 31.12.2016 v €
281 765,14
208 676,21
0,00
71 398,93
1 690,00

1 045 103,14

279 271,02

196 471,00
841 632,14
7 000,00
0,00

176 463,10
93 687,72
6 954,33
2 165,87
9 924,32
-6 954,33

( ŠFRB úver 6 954,33 Eur)
Upravené hospodárenie obce

2 969,99

Prebytok rozpočtu v sume 2 969,99EUR 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 2 969,99EUR
7.3. Rozpočet obce na rok 2016 a roky 2017 - 2018
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
 k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
 ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
 podiely na daniach v správe štátu
 dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
 ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
 k rozpočtu iných obcí
 k rozpočtu vyššieho územné celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016.
Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako prebytkový a bol
schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 09. 12. 2015 uznesením č.
15/B-2 v celkovej výške príjmy 967 256,00 Eur a výdavky 955 946,00 Eur, podľa rozpočtovej
klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 11 310,00Eur.
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 2016.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

zmena schválená dňa 29. marca 2016 uznesením č. 17/B-2
zmena schválená dňa 04. novembra 2016 uznesením č.21/B-2
zmena schválená dňa 14. decembra 2016

7.3.1. Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subj.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

967 256,00

Rozpočet
po zmenách
1 046 304,93

216 267,00
750 989,00
0,00

228 340,00
817 964,93
0,00

955 946,00

1 045 103,14

203 460,00
745 486,00

196 471,00
841 632,14

7.3.2. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie roky 2017 - 2019
Rozpočet
2016
2016
312001 zo ŠR prenesen.kompet.
11564,00
8657,00
Zo ŠR na úhradu nákladov
321012 PV ŠS
0,00
650,00
111003
121001
121002
121003
133001
133012
133013
212003
221004
223001
223002
229001
229002
243
292012
292016
223001

322002
322008
320

231

2017
12000,00

2018
2019
13000,00 13000,00

0,00

0,00
127000,00
35000,00
4700,00
100,00
550,00

0,00
127000,0
0
35000,00
4700,00
100,00
550,00

výnos dane z príjmov DÚ
daň z pozemkov
dań zo stavieb
Daň z bytov
daň za psa
Za užívanie verejného
priestranstva
za komunálny odpad
z prenajatých budov
ostatné poplatky
Za predaj výrobkov tovarov
a služieb
Za
školy
a
školské
zariadenia
Za vypúšťanie odpadových
vôd...
Za odber podzemnej vody
z
účtov
finančného
hospodárenia
Z dobropisov
z vratiek
Za predaj výrobkov tovarov
a služieb

119000,00
42000,00
7950,00
15,00
500,00

124855,00
31897,00
4175,00
50,00
415,00

124000,00
33000,00
4500,00
15,00
550,00

750,00
8250,00
13000,00
550,00

643,00
4972,00
8035,00
780,00

850,00
8250,00
13500,00
700,00

350,00

670,00

700,00

800,00

800,00

0,00

85,00

100,00

100,00

100,00

0,00
12500,00

120,00
8475,00

200,00
12500,00

5,00
170,00
3000,00

2,00
165,00
3350,00

5,00
200,00
3500,00

5,00
200,00
3000,00

3343,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

220690,00

200253,00

214570,00

2016

2017

2018

2019

0,00 68498,93
0,00 2900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

210000,00

0,00

0,00

0,00
1080,00
746566,00 71398,93
271651,9
967256,00
3

0,00
210000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

424570,00

222855,00

222855,0
0

Kapitálový
Rozpočet
Zo štátneho účelového
fondu
Od ostatných subjektov VS
grantyna
rozšírenie
kanalizácie a ČOV
príjem
z
predaja
kapitálových
aktivít
(Baláž)
SPOLU
SPOLU

2016

745486,00

7.3.3. Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých programov roky 2017-2019

1000,00 1000,00
8500,00 8500,00
14500,00 14500,00
800,00
800,00

200,00
200,00
13400,00 13400,00
5,00
200,00
3000,00

0,00
222855,0
222855,00
0

01.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
01.
01.
01.
01.
02.
01.
04.
01.
01.
02.
02.
03.
01.
01.
02.
03.
04.
01.
02.
01.
01.
02.

NÁZOV
Plánovanie, manažment a
kontrola
Manažment obce
Manažment obce
Audit a rating
Audit a rating
Audit a rating
Členstvo v samosp. org. a
združeniach
Propagácia a marketing
Propagácia a prezentácia obce
Služby občanom
Evidencia obyvateľstva
Bývanie
Požiarna ochrana
Ochrana pred požiarmi
Dom smútku
Odpadové hospodárstvo
Zvoz a odvoz odpadu
Nakladanie s odpadovými
vodami
Doprava
Miestne komunikácie
Kultúra
Kultúrne služby- kultúrny dom
Knižnice
Knižnice
Pamiatková starostlivosť a
nár. kult.
Šport
Podpora športu
Prostredie pre život ŽP
Verejné osvetlenie
Zásobovanie s vodou
Ochrana životného prostredia
Aktivačná činnosť VZ
Sociálne služby
Dávky soc. pomoci občanom
Opatrovateľská
služba
a
rozvoz stravy
Vzdelávanie
Materská škola
Materská škola
Školská jedáleň

FNC

0610
0111
0112
0610
0111
0112
0111
0510
0610
0320
0840
0510

0451
0820
0111
0820
0820
0810
0640
0630
0620
0620
1020
10201
09111
09601
09601

€
Rozpočet
na rok
2017

€
Rozpočet
na rok
2018

€
Rozpočet
na rok
2019

100 160,00 115 000,00 115 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
83 800,00 84 000,00 84 000,00
7 360,00
7 500,00
7 500,00
1 800,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2 800,00
200,00
2 600,00
2 800,00
800,00
2 000,00
231 000,00
11 000,00

0,00
0,00
0,00
3 500,00
500,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
14 000,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00
3 500,00
500,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
14 000,00
12 000,00

0,00
5 500,00
5 500,00
1 900,00
1 500,00
0,00
200,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
0,00
500,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
0,00
500,00

200,00
1 500,00
1 500,00
36 480,00
7 510,00
13 500,00
1 000,00
14 470,00
1 000,00
1 000,00

0,00
2 000,00
2 000,00
24 500,00
7 500,00
15 000,00
2 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00

0,00
2 000,00
2 000,00
24 500,00
7 500,00
15 000,00
2 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
38 500,00 51 000,00 51 000,00
28 800,00 39 000,00 39 000,00
0,00
0,00
0,00
9 700,00 12 000,00 12 000,00
421 640,00 216 000,00 216 000,00

7.4.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
7.4.1. 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 1.1.2016
545,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č.
zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016
545,28
V priebehu roka neboli žiadne pohyby na účte nakoľko v roku 2015 obec mala schodkové
hospodárenie a kapitálové výdavky v priebehu roka 2016 boli hradené z prebytku bežných
príjmov.
7.4.2. Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v €
355,67
611,94

700,75

266,86

7.4.3. 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.
Fond opravy
Suma v €
ZS k 1.1.2016
1 438,93
Prírastky - povinný prídel
0,00
Úbytky - ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2016
1 438,93
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 155 623,25
1 118 425,33

1 234 394,52
1 187 172,81

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

0,00
1 084 051,48
131 121,33
46 171,38

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

28,24
0,00
0,00
18 497,31
21 422,78
217,55

509,43

292,23

2 081,46
2 081,46

1 050,33
1 050,33

ZS k 1.1.2016
1 155 623,25
507 591,39

KZ k 31.12.2016
1 234 394,52
524 302,91

0,00

0,00

5 527,93
169 117,74

21 410,56
196 691,11

700,00
0,00

700,00
0,00

8.2.

Dlhodobé záväzky
155 939,34
179 423,94
Krátkodobé záväzky
12 478,40
16 567,17
Bankové úvery a výpomoci
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
478 914,12
513400,50
Obec má akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 3107 ks akcií
v menovitej hodnote 33,19 €. Tieto akcie obec získala od Fondu národného majetku SR na
základe zmluvy o bezodplatnom prevode akcií v roku 2004. Celková hodnota akcií je
103 121,33 Eur.
8.3.

Pohľadávky
Obec eviduje pohľadávky k 31. 12. 2016 vo výške 24 210,58Eur.
Z toho:
Dlhodobé pohľadávky:
5 713,27 Eur
Ostatné pohľadávky
66,54 Eur
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (netto)
7 604,95 Eur

Pohľadávky z daňových príjmov obcí (netto)
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
8.4. Záväzky
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- Fond opravy
- GREP Slovakia ( rekonštrukcia VO)
- Zábezpeka (6BJ)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam (SP,ZP)
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
- Iné záväzky
- Rezervy
- Záväzky zo sociálneho fondu

8 465,47 Eur
127,60 Eur
2 232,75 Eur

0,00 Eur
143 926,13 Eur
1 438,93 Eur
31 572,04 Eur
2 219,98 Eur
9 083,70 Eur
3 383,24 Eur
2 639,57 Eur
492,99 Eur
34,58 Eur
933,09 Eur
700,00 Eur
266,86 Eur

Obec má prijatý úver od ŠFRB na výstavbu 6b. j. okrem tohto úveru obec nemá žiadne iné
úvery.
Poskytovat
Účel
Výška
Výška Zabezpečenie
Zostatok Splatnosť
eľ úveru
prijatého
úroku ú.
úveru
k 31.12.2016
úveru
sadzba
ŠFRB
Výstavba 6 b. j.
219 079,86
1%
143 926,13 16.07.2035
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov
Názov
Skutočnosť
Skutočnosť
Predpokla Predpoklad
k 31.12. 2015
k 31.12.2016
d
rok 2018
rok 2017
Náklady
50 – Spot. nákupy
37 759,73
34 583,19
35 500,00
36 500,00
51 – Služby
35 611,18
33 312,11
34 000,00
35 000,00
52 – Osobné náklady
89 722,46
101 518,85 103 500,00 104 500,00
53 – Dane a poplatky
429,93
304,24
400,00
400,00
54 – Ostatné náklady na
1 563,11
863,34
1 000,00
1 000,00
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy
66 891,99
63 826,95
64 000,00
64 500,00
a OP
z prevádzkovej
a finančnej
činnosti
a zúčtovanie
časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
5 206,91
6 440,23
7 000,00
7 500,00
57
–
Mimoriadne
0,00
0,00
0,00
0,00
náklady
58 –
Náklady na
546,61
1 824,76
2 200,00
2 200,00
transfery
a náklady

z odvodov príjmov
Spolu
237 731,92
242 673,67 247 600,00 251 600,00
Výnosy
60 – Tržby za vlastné
7 784,05
6 616,45
7 000,00
7 500,00
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
0,00
0,00
0,00
0,00
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
0,00
0,00
0,00
0,00
63 – Daňové a colné
173 330,64
189 055,13 191 500,00 192 500,00
výnosy
a výnosy
z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
10 187,60
11 497,29
12 000,00
12 500,00
65 – Zúčtovanie rezerv
2 805,16
2 730,70
3 000,00
3 500,00
a OP
z prevádzkovej
a finančnej
činnosti
a zúčtovanie
časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
10,55
1,05
5,00
10,00
67 – Mimoriadne výnosy
0,00
0,00
0,00
0,00
69 – Výnosy z transferov
49 141,85
54 183,61
56 000,00
56 500,00
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Spolu
243 259,85
264 084,23 269 505,00 272 510,00
5 527,93
21 410,56
Hospodársky výsledok
21 905,00
20 910,00
/+ kladný HV, - záporný
HV/
Hospodársky výsledok - v sume 21 410,56EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
10. Ostatné dôležité informácie
f) zriadeným a založeným právnickým osobám
g) štátnemu rozpočtu
h) štátnym fondom
i) rozpočtom iných obcí
j) 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.
10.1. Prijaté granty a transfery
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové
určenie
grantu, Suma
transferu uviesť : školstvo, poskytnutých
matrika, ....
finančných

Suma
skutočne
použitých

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

- bežné výdavky
prostriedkov
finančných
-1- kapitálové výdavky
-3prostriedkov
-2-4Min.dopravy
Cestná doprava
21,73
21,73
Min.vnútra
Hlásenia
pobytu
občanov
165,99
165,99
a registra obyvaťeľov
Okr.úrad
Životné prostredie
47,05
47,05
Okr.úrad
Odbor školstva
977,00
977,00
ÚPSV a rod.
Aktivačná činnosť
9 881,87
9 881,87
ÚPSV a rod.
Stravné MŠ
295,68
283,08
Min.vnútra
Voľby do NR SR
751,68
551,68
Min. vnútra
Register adries
9,00
9,00
Okr.úrad
Školské potreby
33,20
33,20
Min. Dopr. a Reg. Stavebný úrad- na úseku
467,79
467,79
Rozvoja SR
stavebného poriadku
Enviromentálny
Zvýšenie energetickej účinnosti
68 498,93
68 498,93
fond
budovy MŠ Pastovce

-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,60
200,00
0,00
0,00
0,00

10.2. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
Žiadateľ dotácie
Suma
Suma
Rozdiel
Účelové určenie dotácie : uviesť
poskytnutých
skutočne
(stĺ.2 - bežné výdavky na .....
finančných
použitých
stĺ.3 )
- kapitálové výdavky na ....
prostriedkov
finančných
-1prostriedkov
-2-3-4Spoločný úrad – Šahy členské
536,57
536,57
0,00
Školské potreby
33,20
33,20
0,00
Reformovaná cirkev
100,00
100,00
0,00
Reformovaná cirkev – na výmenu strechy
1 000,00
1 000,00
0,00
Členské príspevky ( RVC, ZMOS, Ister
267,28
267,28
0,00
Granum
Členské príspevky
172,53
172,53
0,00
Dotácia ZŠ s VJM Ip. Sokolec
110,00
110,00
0,00
Členské ZŠ
78,19
78,19
0,00
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
V roku 2016 neboli realizované žiadne investičné akcie v obci Pastovce.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec má vypracovaný plán rozvoja, ktorom má vytýčené ciele ako : vybudovať kanalizáciu,
plynofikáciu, oprava ciest, mostov, revitalizácia verejných priestranstiev, oprava budov vo
vlastníctve obecného úradu, rekonštrukcia kultúrneho domu.
V roku 2017 obec má v pláne uskutočniť nasledovné akcie:
 zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

0,00

Táto výročná správa sa vyhotovuje od 1.1.2016 do 31.12.2016. Po skončení účtovného
obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Pastovce nevedie žiadne súdne spory, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť účtovnú
jednotku.
V Pastovciach 10. mája 2017
Oto Mészáros
starosta obce

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Príloha č. 1
http://www.pastovce.sk/obecny-urad/uradne-dokumenty/phsr-2016-2020-2023-63.html
Schválené jednohlasne.

8. Organizačné opatrenia.
-zrušenie odstúpenia od kúpnej zmluvy V 3693/2006.
schválené:
Za – 4
Proti 1 – Riczo
Zdržal sa: 1 - Pető
-oberačkové oslavy sa budú konať 16. septembra 2017
-PRV
-kultúrny dom
-kamerový systém
-multifunkčné ihrisko

9. Diskusia.
Némethová Anna – vyjadrila nespokojnosť s prístupom poslankyne Júlii Szücsovej pri
organizácii dňa detí.
Šejli Csaba – informácia ohľadom plánovanej akcie zrazu automobilov veteránov dňa 15. 7.
2017.
Júlia Szücsová – spokojnosť s vybudovaním verejného osvetlenia pri cintoríne. a chýba
lavička pri detskom ihrisku.
Pető Nikolasz – situácia v materskej škole
Riczo Daniel – budovanie parkov a informácia ohľadom budovania ovocného sadu.
Oto Mészáros – lavička bola stiahnutá na opravu. V materskej škole bol znížený úväzok
učiteľky na 0,55 kvôli nedostatku detí. Parky sa budujú postupne, nedávno bolo vysadených
30 ruží a na budúci týždeň bude vysadených ďalších 30.
Informoval ohľadom zámeru ŽSR likvidovať nákladnú stanicu v obci. Robia sa kroky proti
tomuto plánu železnice.

10. Uznesenie.

Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia OZ v Pastovciach
konaného dňa 21. júna 2017.

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Program rokovania 14. zasadnutia OZ v Pastovciach.
Záverečný účet obce Pastovce za rok 2016.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B. výslovne nesúhlasí
1.
s právnym úkonom registrovaným pod č. 210/2015 zo dňa 19.10.2015 urobeným
starostom obce: 0dstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený č. V 3693/2006 zo
dňa 25.8.2006, uzavretej medzi Obcou Pastovce ako predávajúcim a Jozefom Balogom, nar.
29.11.1975 a manželkou Laurou Balogovou, rod. Tóthovou, nar. 31.8.1975, obaja bytom
Pastovce 131 ako kupujúcimi z dôvodu nesplnenia ustanovení článku III. ods. a) zmluvy
v celosti, ktoré bolo doručené Okresnému úradu Levice, katastrálnemu odboru dňa
23.10.2015.

Uznesenie č. 32
C. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu Obce Pastovce za rok 2016
Správu o stave PRV a aktivitách v rámci tohto programu.
Výročnú správu obce za rok 2016.
Vznesené diskusné príspevky.

11. Záver.
Spracovala: Adriana Kuczmanová
...............................................................

Overovatelia:

Mgr. Nikolasz Pető

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

Júlia Szücsová

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

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

