Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 27. júna 2018

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

Číslo: 18-OZ/2018

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 21. júna 2018

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň

27. júna 2018 ( streda ) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu
v Pastovciach

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

Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zloženie sľubu poslanca –náhradníka OZ Pastovce.
Schválenie programu zasadnutia.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Audit účtovnej závierky za rok 2017 – správa nezávislého audítora.
Záverečný účet za rok 2017.
Správa o aktivitách a zámeroch obce v nasledujúcom období ( oberačkové
oslavy).
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v r. 2018 ( Ref. cirkev).
9. Uznesenie.
10. Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia.
Na zasadnutí sú prítomný štyria poslanci. Zasadnutie je uznášania schopné. Chýbajú traja
poslanci:, Daniel Riczo – ospravedlnený, Magdaléna Szépová – ospravedlnená.
Zapisovateľka : Adriena Kuczmanová
Overovatelia
: Anna Némethová, Csaba Šejli.

Bod 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval, že poslanec náhradník, ktorý mal dnes zložiť sľub sa ospravedlnil
z dôvodu pracovnej povinnosti,

Bod 3. Schválenie programu rokovania.
Návrh:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu zasadnutia.
4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
5. Audit účtovnej závierky za rok 2017 – správa nezávislého audítora.
6. Záverečný účet obce za rok 2017.
7. Správa o aktivitách a zámeroch obce v nasledujúcom období.
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2018.
9. Uznesenie.
10. Záver.

Návrh jednohlasne prijatý.

Bod 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

NÁVRH
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
schválený uznesením OZ č.
/2018
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
2018.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií, rozsah
preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok a pracovný úväzok
hlavnej kontrolórky.
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
účinnom od 1.1.2016. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti
od kontrolovanej problematiky, závažnosti, množstva agendy a časovej náročnosti.
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1) Následná finančná kontrola čerpania bežných výdavkov za I. polrok 2018.
2) Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok
2017 v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Kontrola dodržiavania §15 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení pri tvorbe
a použití rezervného fondu obce – rok 2016 a 2017
II. Ostatné úlohy :
1) Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré
požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta ak vec neznesie odklad 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.
4) 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.
5) Vedenie centrálnej evidencie sťažností.
III. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pastovce na roky
2019 – 2021.
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 2019.
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 11.
04. 2018 na úradnej tabuli Obecného úradu v Pastovciach.
V Pastovciach, 11. 04. 2018

Spracovala :
Toldiová

Ing. Aneta
hlavná

kontrolórka
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na II. polrok 2018 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č. /2018 zo dňa . . 2018.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. /2018 zo dňa . . 2018 vykonať kontrolu
podľa plánu kontrolnej činnosti.

Plán jednohlasne schválený.

BOD 5. Audit účtovnej závierky za rok 2017 – správa nezávislého audítora.

BOD 6. Záverečný účet obce za rok 2017.

NÁVRH
Záverečný účet Obce P A S T O V C E
za rok 2017

Predkladá : Oto Mészáros
Spracovala: Adriena Kuczmanová
V Pastovciach, dňa 25. apríla 2018
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. apríla 2018
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Záverečný účet obce za rok 2017
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2017

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

5.

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

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

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 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017.
Obec v roku 2017 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 2017 bol
zostavený ako prebytkový a bol schválený na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 14. 12. 2016 uznesením
č. 23–B/2 v celkovej výške príjmy 424 570,00 Eur a výdavky 421 640,00 Eur, podľa
rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 2 930,00Eur.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, tak ako aj úprava rozpočtu. Úprava
sa týkala príjmovej aj výdavkovej časti, kde sme upravovali podľa dosiahnutej
skutočnosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- zmena schválená dňa 04. októbra 2017 uznesením č.33-A/2
- zmena schválená dňa 13. decembra 2017 uznesením OZ

Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom

424 570,00

Rozpočet
po zmenách
437 763,88

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

214 570,00
210 000,00
0,00

221 870,00
211 293,88
4 600,00

421 640,00

424 275,00

181 130,00
233 510,00
7 000,00

194 655,00
222 590,00
7 030,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2017
424 570,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

228 293,63

53,77

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2017
poslednej úprave 2017
176 235,00
175 899,27

% plnenia
99,81

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 942,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 125 941,60€, čo predstavuje plnenie
na 99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov z rozpočtovaných 38 913,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
38 912,39€, čo je zvýšenie o 2 894,71€ oproti roku 2016. Príjmy dane z bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome boli v sume 11,32€, daň zo stavieb v sume
4 351,20€.
c) Daň za psa - plnenie k 31. 12. 2017 celkom 390,00€ t. j. na 70,91%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – plnenie k 31. 12. 2017 –
99,99% čo predstavuje sumu 5 884,46€.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva plnenie vo výške 408,00Eur čo je 94,88%
oproti plánovanému 430,00Eur.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
poslednej úprave 2017
27 635,00
26 797,71
82,48
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 694,92€, čo je
99,95% plnenie. Ide o príjem príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky z rozpočtovaných 1 133,00€ bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 1 029,34€ čo je 90,85%- né plnenie.
Príjmy za odber podzemnej vody z rozpočtovaných 11 513,00€ bol skutočný príjem vo
výške 11 512,71€, plnenie na 99,99%.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 4 066,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 065,24€,
preplatok za elektrinu bol v sume 3 862,40€.
Nedaňové príjmy boli vyššie oproti roku 2016 o 657,27€.
3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2017
poslednej úprave 2017
18 000,00
17 890,50

% plnenia
99,39

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
poslednej úprave 2017
211 293,88
1 293,88
0,006
Kapitálové príjmy na rok 2017 boli plánované vo výške 210 000,00€- dotácia zo ŠR na
ČOV, boli odovzdané projekty na príslušné ministerstvá, ale obci neboli priznané žiadne
finančné prostriedky.
Kapitálový príjem vo výške 1 293,88€ predstavoval príjem za predané nehnuteľnosti
v predchádzajúcich rokoch. Bolo dohodnuté, že byty budú zaplatené v splátkach, v roku
2017 bola uhradená celá výška pohľadávky.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
poslednej úprave 2017
4 600,00
4 600,00
0,00
Príjmové finančné operácie vo výške 4 600,00€ boli z prebytku hospodárenia
z predchádzajúcich rokoch z rezervného fondu následne použité na kapitálové výdavky
obce schválené uznesením OZ, dňa 03. 10. 2017.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2017
424 275,00
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok po
poslednej úprave 2017
194 655,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

215 342,66

50,76

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

195 325,44

v tom :
Funkčná klasifikácia

Výdavky verejnej správy- OBEC
Finančná a rozpočtová oblasť
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou

01.1.1
01.1.2
03.2.0
04.5.1
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0

100,34

Rozpočet
Skutočnosť
%
po
plnenia
zmenách
90 291,00
90 112,78
99,80
5 810,60
5 735,38
98,71
600,00
589,20
98,20
0,00
0,00
0
14 050,00
14 042,72
99,95
3 636,00
3 579,09
98,43
13 526,50
13 293,04
98,27
16 798,00
16 787,89
99,94

Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Nábož. a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie
Staroba

06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0.1
10.2.0

4 310,00
4 231,02
98,17
2 131,00
2 127,00
99,81
2 790,00
2 767,95
99,21
360,00
353,73
98,26
31 673,00
31 487,72
99,42
7 818,90
9 365,09 119,78
860,00
852,83
99,17
194 655,00 195 325,44 100,34
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 70 748,10€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 70 678,25€,
čo je 99,90% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného
kontrolóra, pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 467,40€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 25 102,75€,
čo je 98,57% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 93 656,50€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 94 803,15€,
čo je 101,22% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 333,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 314,51€, čo
predstavuje 99,45% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 1 450,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 426,78€, čo
predstavuje 98,40% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok po
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
poslednej úprave 2017
222 590,00
12 987,96
0,06
V roku 2017 boli plánované výdavky v prípade úspešnosti projektov na dokončenie ČOV
a výdavky na projektovú dokumentáciu. Boli plánované ďalej výdavky na vybudovanie
chodníkov v obci vo výške 2 000,00 Eur z dotácie.
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 2017 bola vo
výške 3 507,96Eur.
3) Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 7 030,00€ na splácanie istiny na úver zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2017 v sume 7 029,26€, čo predstavuje 99,99%.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017- prebytok

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet po
zmenách
2017 v €
437 763,88

Skutočnosť
k 31.12.2017
v€
228 293,63

221 870,00
211 293,88
4 600,00

222 399,75
1 293,88
4 600,00

425 275,00

215 342,66

194 655,00
222 590,00
7 030,00

195 325,44
12 987,96
7 029,26

Hospodárenie obce:
Vylúčenie z hospodárenia:
ŠFRB úver
Fond opravy
Upravené hospodárenie obce

15 380,23
-8 819,85
7 029,26
1 790,59
6 560,38

Prebytok rozpočtu v sume 6 590,38EUR 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

6 560,38EUR

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 analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2017
545,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia
2 969,99
- 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 31.12.2017
3 515,27
V priebehu roka boli prevedené finančné prostriedky na účet vo výške 2 969,99Eur
z prebytku hospodárenia z roku 2016.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2017
266,86
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie, reg. PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017
227,25
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 1.1.2017
1 438,93
Prírastky - povinný prídel
1 238,95
Úbytky - ostatné úbytky
887,29
KZ k 31.12.2017
1 790,59
Povinná tvorba v roku 2017 bola vo výške 1 076,64Eur a bola upravená tvorba
v predchádzajúcich rokoch zvýšenie o 162,31 Eur. Čerpanie bolo vo výške 887,29 Eur na
odbornú prehliadku vo výške 500,00 Eur, kontrola – flaga 119,50 Eur a na poistenie 6 b.
j. v celkovej výške 267,79 Eur.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

ZS k 01. 01. 2017
1 234 394,52
1 187 172,81

KZ k 31. 12. 2017
1 184 606,40
1 132 675,81

0,00
1 084 051,48
103 121,33

0,00
1 029 554,48
103 121,33

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

46 171,38

51 114,17

28,24
0,00
5 713,27
18 497,31
21 422,78
217,55

879,22
0,00
3 805,10
15 740,21
29 779,86
217,55

292,23

692,23

1 050,33
1 050,33

816,50
816,50

ZS k 01. 01. 2017
1 234 394,52
524 302,91

KZ k 31. 12. 2017
1 184 606,40
530 496,10

0,00

0,00

21 410,56
196 691,11

8 997,45
176 725,77

700,00
0,00

700,00
0,00

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

167 408,18
8 617,67
0,00
477 384,53

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za účt. obd.
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 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 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

0,00 EUR
136 896,87 EUR
1 790,59 EUR
28 064,08 EUR
2 219,98 EUR
170,61 EUR
4 205,74 EUR
2 880,66 EUR
481,52 EUR
60,47 EUR

 Iné záväzky
 Rezervy
 Záväzky zo sociálneho fondu

518,59 EUR
700,00 EUR
227,25 EUR

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

ŠFRB

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku ú.
sadzba

Výstavba 6 b. j. 219 079,86

Zabezpečenie
úveru

1%

Zostatok
k 31.12.201
6

Splatnosť

136 896,87 16.07.2035

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

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

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 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie.

-4-

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

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec Pastovce v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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

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

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

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

Rozdiel

prostriedkov

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie
finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
Osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Min.dopravy

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

Cestná doprava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

21,73

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

21,73

Rozdiel
(stĺ.3
stĺ.4)

-50,00

-

Min.vnútra

Hlásenia pobytu občanov a registra
obyvaťeľov
Okr.úrad
Životné prostredie
Okr.úrad
Odbor školstva
ÚPSV a rod.
Aktivačná činnosť
ÚPSV a rod.
Stravné MŠ
Min.vnútra
Voľby do NR SR
Min. Vnútra
Register adries
Okr.úrad
Školské potreby
Min. Dopr. a Reg. Stavebný
úradna
úseku
Rozvoja SR
stavebného poriadku
Enviromentálny Zvýšenie energetickej účinnosti
fond
budovy MŠ Pastovce

165,99

165,99

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

68 498,93

68 498,93

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých

Rozdiel

Rozdiel

prostriedkov

Vybudovanie chodníka

2 000,00

finančných
prostriedkov

2 000,00

0,00

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

Vypracovala:
Predkladá:

Adriena Kuczmanová
Oto Mészáros
Starosta obce

V Pastovciach, dňa 25. 04. 2018

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 2017
1. Úvod
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2017 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 2017 boli:
 rozpočet obce Pastovce na rok 2017 a úpravy rozpočtu
 účtovné výkazy k 31. 12. 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 Návrh Záverečného účtu za rok 2017
 Výkaz FIN 1-12 (Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy)
 Hlavná kniha za rok 2017

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 2017 bol schválený na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, dňa 14. 12. 2016 uznesením OZ. Rozpočet obce Pastovce na rok
2017 bol zostavený ako prebytkový. Príjmy celkom 424 570,00€, výdavky celkom 421
640,00€. Prebytok vo výške 2 930,00€. Rozpočet bol upravený dvakrát.
1. zmena – 04. októbra 2017 schválené uznesením OZ
2. zmena – 13. decembra 2017 schválené uznesením OZ
TABUĽKA č. 1
Rozpočet celkom: v Є
Za rok 2017
Pôvodný
Upravený
Skutočný
Príjmy celkom
424 570,00
437 763,88
228 293,63
Výdavky celkom
421 640,00
424 275,00
215 342,66
Hospodárenie
obce:
prebytok
Prebytok
Prebytok
Prebytok
rozpočtu (rozpočtový výsledok)
Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 2 930,00
Eur.
v členení: Bežný rozpočet: v Є
Rok 2017
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce:

Pôvodný
Upravený
Skutočný
214 570,00
221 870,00
222 399,75
181 130,00
194 655,00
195 325,44
Prebytok
Prebytok
Prebytok
Kapitálový rozpočet: v Є
Rok 2017
Pôvodný
Upravený
Skutočný
210 000,00
211 293,88
1 293,88
Kapitálové príjmy celkom
233 510,00
222 590,00
12 987,96
Kapitálové výdavky celkom
Prebytok
Prebytok
Schodok
Hospodárenie obce:
Finančné operácie: v Є
Rok 2017
Pôvodný
Upravený
Skutočný
0,00
4 600,00
4 600,00
Príjmové finančné operácie
7 000,00
7 030,00
7 029,26
Výdavkové finančné operácie

V príjmovej aj vo výdavkovej časti na rok 2017 bola zohľadnená dosiahnutá
skutočnosť za predchádzajúci t. j. stav k 31. 12. 2016.
V príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na 100,24% (upravený rozpočet
a skutočne dosiahnuté príjmy). Obec plánovala príjmy vlastné z miestnych daní a poplatkov
z ostatných poplatkov, príjmy za tovary a služby a dotácie zo štátneho rozpočtu a príjmy
z podielových daní. Bežnými výdavkami obec zabezpečuje základnú činnosť a úlohy obce,
vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Rozpočet bol upravený 2x z dôvodu prekročenia bežných výdavkov v jednotlivých
položkách. Kapitálové príjmy boli navýšené o 1 293,88 Eur, z dôvodu, že bola zaplatená
pohľadávka z predchádzajúcich rokoch za predaj rodinného domu v celkovej výške.
TABUĽKA č. 2
Rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok
bežného
rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu
Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie
Výsledok
finančných
operácií
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Rozdiel

Skutočnosť
r. 2016 v €
210 366,21
178 628,97

Skutočnosť Rozdiel 2016-2015 v
r. 2017 v €
€
222 399,75
12 033,54
195 325,44
16 696,47

31 737,24

27 074,31

-4 662,93

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

1 293,88
12 987,96
-11 694,08

-70 105,05
-80 699,76

0,00

4 600,00

4 600,00

6 954,33

7 029,26

74,93

-6 954,33

-2 429,26

4 525,07

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

228 293,63
215 342,66
12 950,97

-53 471,51
-63 928,36
10 456,85

10 594,71

Daňové príjmy
Daňové príjmy dosiahli výšku 175 899,67 Eur, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje
nárast o 4 769,16 Eur. Na náraste sa podieľal výnos podielovej dane zo štátneho rozpočtu,
ktorý vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 125,65Eur. Plnenie daňových
príjmov z nehnuteľností nárast o 2 894,71 Eur, pri dane zo stavieb a za psa je plnenie
približne na rovnakej úrovni ako v roku 2016.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokov a z vkladov, ktoré dosiahli v roku 2017 sumu 27 454,98 Eur, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 657,27Eur.
Bežné granty a transfery
Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov 17 890,50 Eur, čo v porovnaní
s rokom 2016 predstavoval nárast o 5 452,11 Eur.
Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy aj v roku 2017 boli plánované na ČOV a na rozšírenie kanalizácie, ale ani
v tomto roku neuspela obec a žiadané dotácie neboli priznané. Kapitálové príjmy boli vo
výške 1 293,88 Eur, za predaný rodinný dom.
Príjmové finančné operácie
V roku 2017 obec mala príjmové finančné operácie vo výške 4 600,00 Eur na krytie
kapitálových výdavkoch.
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2017 bolo zaznamenané v objeme 195 325,44 Eur, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 16 696,47 Eur.
Výdavky verejnej správy dosiahli sumu 90 112,78 Eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom predstavuje nárast o 12 883,12 Eur. Mierny nárast výdavkov môžeme sledovať aj v
iných oddieloch ako napríklad v oddiele nakladanie s odpadmi kde v porovnaní s rokom 2016
sledujeme nárast výdavkov o 3 258,44 Eur, zásobovanie s vodou nárast o 4 609,93Eur,
verejné osvetlenie nárast o 2 447,17 Eur. Pokles výdavkov bolo zaznamenané hlavne v
oddieloch kultúrne služby pokles oproti roku 2016 o 4 658,07 Eur.
Nárast výdavkov v objeme 852,83 Eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
zaznamenaný v oddiele staroba nakoľko boli poskytnuté poukazy na Vianoce dôchodcom.
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky boli vynaložené na výstavbu chodníkov, ktorá sa uskutoční etapovite vo
výške
2 000,00 Eur, ďalšie kapitálové výdavky boli na dokončenie strechy na budove MŠ v celkovej
výške 3200,00 Eur.
Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 3 507,96Eur.
Ďalej ako kapitálové výdavky boli účtované výdavky na projektovú dokumentáciu v celkovej
čiastke 4 280,00 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 2017 vykazuje prebytkové hospodárenie vo výške 6 560,38 Eur, po vylúčený
splátok úveru do ŠFRB vo výške 7 029,26 Eur a fond opravy vo výške 1 790,59 Eur.
Prebytok je navrhované použiť na tvorbu rezervného fondu v 100% - nej výške 6 560,38Eur.
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. 2017 bol celkom vo výške 355,67€. Prírastky v roku 2017
z povinného prídelu celkom vo výške 645,89€, čerpanie z prostriedkov fondu – stravovanie,
regenerácia pracovných síl vo výške 774,31€. Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.
2017
vo
výške
227,25€.
Rezervný fond – V súlade s ustanovením §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. 2017 celkom vo výške 545,28 Eur. V priebehu
roka boli prevedené finančné prostriedky z prebytku hospodárenia vo výške 2 969,99 Eur.
Stav k 31. 12. 2017 predstavuje čiastku 3 515,27 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. 2017 celkom
vo výške 1 438,93Eur. Povinný prídel účtovaní v priebehu roka vo výške 1 238,95 Eur a bola
opravená tvorba z roku 2016 vo výške 162,31 Eur. Úbytok v priebehu roka na poistenie 6b. j.,
kontroly a nutných opráv predstavovali sumu 887,29 Eur. Stav k 31. 12. 2017 celkom vo
výške 1 790,59Eur. Peňažné prostriedky sú vedené v AE.
Bilancia aktív a pasív
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Pastovce predstavuje na základe
majetkovej bilancie a vykonanej inventarizácie k dátumu 31.12.2017 hodnotu
1 184 606,40Eur (zostatková cena majetku). Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31. 12.
2017 hodnotu 1 029 554,48Eur, v nasledovnej skladbe:
 Pozemky
81 450,25 Eur
 Stavby
535 101,23 Eur
 Samostatné hnuteľné veci a
a súbory hnuteľných vecí
2 249,50 Eur
 Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 224,65 Eur
 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
409 528,85 Eur
Ďalej obec má vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok a to cenné papiere
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 103 121,33€.
Stav krátkodobých pohľadávok v roku 2017 dosahuje sumu 15 740,21Eur, čo
v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles o 2 757,10 Eur.
Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu
bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti.
Inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Záväzky obce
Obec eviduje k 31.12.2017 záväzky v hodnote 176 725,77Eur z toho dlhodobé
záväzky predstavujú sumu – rezervy 700,00Eur, dlhodobé – úver, zábezpeka, FO vo výške
167 180,93Eur, záväzky zo sociálneho fondu celkom 227,25€ a krátkodobé záväzky celkom
vo výške 8 617,67Eur.
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. 2017 je vo výške 136 896,87Eur.
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. 2017 je vo
výške 28 064,08 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
Spoločný úrad – Šahy členské
1206,20
TERRA Sazdice
135,20
Reformovaná cirkev výmena okien
300,00
Detský tábor
300,00
Členské príspevky ( RVC, ZMOS, Ister Granum
844,29
Členské príspevky Ipeľ-Hont
110,72
Dotácia mesto Levice
50,00
Mesto Štúrovo
86,75
Salka MŠ a ZŠ
50,00
Klub dôchodcov
145,06
K 31. 12. 2017 boli vyúčtované všetky dotácie.
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti obce
Obec v roku 2017 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 2017 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 2017 bola overená a schválená audítorom dňa 14. mája 2018.
Návrh záverečného účtu obce Pastovce za rok 2017 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 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov zverejnený, dňa 25. 04. 2018 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
2017
s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
V Pastovciach, dňa 16. 05. 2018
Ing. Aneta T o l d i o v á
hlavná kontrolórka obce

Schválené jednohlasne

BOD 7. Správa o aktivitách a zámeroch obce v nasledujúcom období.

Starosta obce informoval o zahájení prác „Zateplenie budovy OcÚ Pastovce!“ na ktorú bola
získaná dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 110 000€ so spoluúčasťou obce vo
výške cca 17 000€. Počas prebiehajúcich prác bude v určitých obdobiach prevádzkovať úrad
v obmedzenom režime z dôvodu bezpečnosti personálu a návštevníkov úradu.
Poslanci sa dohodli na organizovaní Oberačkových osláv 2018 na deň 22. sept. 2018
a zároveň poverili poslanca OZ Csabu Šejliho ako hlavného organizátora.

Bod 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2018.
Na obec bola predložená žiadosť od Ref. kresť. cirkvi Pastovce za účelom rekonštrukcie
miestnej fary.
Poslanci po prerokovaní žiadosti chválili dotáciu vo výške 700 €.

Bod. 9. Uznesenie.

Uznesenie z 18. zasadnutia OZ Pastovce zo dňa 27. júna 2018
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

A. schvaľuje
1. Program rokovania 18. zasadnutia OZ v Pastovciach
2. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
3. Záverečný účet obce Pastovce za rok 2017.
4. Financovanie spoluúčasti na projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ
Pastovce“ vo výške 17.151€ z rezervného fondu obce.
5. Dotáciu z rozpočtu obce Pastovce pre. Reformovanú kresťanskú cirkev – Cirkevný
zbor Pastovce vo výške 700€.
6. Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 10% zo základného platu mesačne.
Uznesenie č. 42
B. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.
2. Vznesené diskusné príspevky.
3. Správu nezávislého audítora z overenie účtovnej závierky a vedenie účtovníctva
k 31. 12. 2017.

Bod 10. Záver.
Spracovala:

Adriana Kuczmanová

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

Overovatelia:

Anna Némethová

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

Csaba Šejli

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

.........................................
Oto Mészáros
Starosta obce

