Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 1. februára 2017

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

Číslo: 12-OZ/2017

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 27. januára. 2017

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 12. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na deň
1. februára 2017 ( streda ) o 16.00 hod. v kancelárii obecného úradu
v Pastovciach

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

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.
Určenie požiadaviek obsadenia funkcie a voľby HK obce Pastovce.
Uznesenie.
Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

ROKOVANIE:

1. Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce p. Mészáros Oto privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
zasadnutie je uznášanie schopné, sú prítomní 4 poslanci Obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka:

Adriana Kuczmanová

Overovatelia:

Csaba Sejli, Mgr. Nikolasz Pető

3. Schválenie programu zasadnutia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.
Určenie požiadaviek obsadenia funkcie a voľby HK obce Pastovce.
Uznesenie.
Záver.

Program bol jednohlasne schválený.

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce.

OBEC
OBECNÝ ÚRAD PASTOVCE, MIKULSKÁ 51/84,
MAIL: PASTOVCE@PASTOVCE.SK

PASTOVCE
PSČ 935 74,

TEL/FAX: +421 36 772 16 70

E-

Výberové konanie na funkciuhlavný kontrolór obce
OBEC PASTOVCE
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE PASTOVCE
V súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pastovciach zo dňa 1. 02.
2017.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len HK) obce Pastovce zašle alebo
odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 4. 3. 2017
na Obecnom úrade Pastovce, Mikulská 51/84, 935 74 do 15.00 hod. v uzavretej
obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PASTOVCE“ - NEOTVÁRAŤ!“
Výberové konanie a voľby HK sa uskutoční 29. marca 2017.
Úväzok: 0,25
Požiadavky:
kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
iné predpoklady:

5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve,
komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť
znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách,
zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej

kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona
o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

Náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať :
osobné údaje kandidáta,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou prihlášky je aj
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis
 čestné prehlásenie o odbornej praxi
Všeobecné podmienky:
- Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné
obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
- Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je
obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.
- vykonáva kontrolu v súlade s §18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a
petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených
záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje
obec v správnom konaní podľa § 27.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré
ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže
ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d (z. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.),
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného
účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov
Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej
rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.

Zverejnené, dňa 2. februára 2017
Na úradnej tabuli obce Pastovce

Oto Mészáros
starosta obce
Schválené jednohlasne.

5. Určenie požiadaviek obsadenia funkcie a voľby HK obce Pastovce.

OBEC

PASTOVCE

Obecný úrad Pastovce Mikulská 51/84, PSČ: 93574, tel/fax: +421 36 772 16 70 E-mail: pastovce@pastovce.sk

Číslo:

V Pastovciach, dňa
01. 02. 2017

Obecnému zastupiteľstvu v Pastovciach

k bodu: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Pastovce a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
Pastovce a náležitosti prihlášky

Predkladá:
Oto Mészáros
Starosta obce Pastovce

Návrh na uznesenie:
„na osobitnej strane“

Spracoval:
Oto Mészáros
Starosta obce Pastovce

Napísala:
Adriena Kuczmanová

...................................................
podpis predkladateľa

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
prerokovalo
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce
a náležitosti prihlášky,

1. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov 29. 03. 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Pastovce

2. u r č u j e
a)

nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra:
kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
iné predpoklady:

b)

5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve,
komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť,
znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách,
zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona
o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať :
osobné údaje kandidáta,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa §11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Pastovce zašlú alebo doručia svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Pastovce –
NEOTVÁRAŤ“ najneskôr 04. 03. 2017 do 15,00 hod. (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby) na Obecný úrad v Pastovciach.
Súčasťou prihlášky je aj
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o odbornej praxi
3. u s t a n o v u j e

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce tajným hlasovaním

odporúča
starostovi obce
zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Pastovce a návrh
na
ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Pastovce
a náležitosti prihlášky
1. Predkladám návrh na vyhlásenie 29. marca 2017 ako dňa konania voľby hlavného
kontrolóra Obce Pastovce s tým, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí
spĺňať nasledovné :
kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
iné predpoklady:

5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve,
komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť
znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách,
zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona
o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
2. Prihláška musí obsahovať najmä:
- osobné údaje kandidáta,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- čestné prehlásenie o odbornej praxi
3. Ďalej predkladám návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra uskutočnila
tajným hlasovaním.

Dôvodová správa
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, §18a ods. 5 hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
V zmysle citovaného zákona, § 18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra
zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia.
Uznesením č. 3/2011-C/3 zo dňa 18. marca 2011 bola zvolená za hlavnú kontrolórku
obce Pastovce Ing. Aneta Toldiová.
Jej funkčné obdobie v zmysle vyššie uvedeného sa začalo dňa 08. apríla 2011
a zanikne dňa 07. apríla 2017.

V zmysle § 18a ods. deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Predkladám návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra uskutočnila tajným
hlasovaním. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2.
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti
s najväčším počtom hlasov.
V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti
hlasov sa v druhom kole rozhoduje žrebom.

6. Uznesenie

Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia OZ v Pastovciach
konaného dňa 1. februára 2017.

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. vyhlasuje
1.

Voľby hlavného kontrolóra obce Pastovce na deň 29. marca 2017

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B. stanovuje
1. Kritéria pre obsadenie funkcie a voľby HK obce Pastovce .

7. Záver.

Spracovala:

Adriana Kuczmanová

Overovatelia: Csaba Sejli

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

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

Mgr. Nikolasz Pető

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

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

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
schválený uznesením OZ č. /2016
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 I. polrok 2017.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01. 01. 2016.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a pracovný úväzok hlavnej kontrolórky.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a časovej
náročnosti.
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a.) Pravidelné, tematické kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonať :
1. Kontrolu stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Pastovciach za II. polrok 2016 v zmysle
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p..
2. Kontrolu stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za II. polrok 2016 v zmysle
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z.
a zákona č. 29/2015 v z. n. p.
3. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za rok 2016.
4. Vykonať kontrolu procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu
riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy. (ku dňu 31. 12. 2016)
b.) Ostatné kontroly
 Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe
vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných
podnetov k výkonu kontroly.
 Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia OZ - priebežne.
 Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií OZ.
 Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími
inštitúciami
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2016 – pred jeho schválením v OZ.
Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2017.
3. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2016.

Plán činnosti prijatý.
Zdržala sa: Nikolett Pető
Za: ostatní.

7. Diskusia
Šejli Csaba – Prosí o predloženie plánu činnosti jednotlivých komisií
Anna Némethová – informovala o organizácii stretnutia remeselníkov na deň 17. 12.2016
Júlia Szücsová – stretnutie dôchodcov 16. 12.2016

8. Uznesenie.
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia OZ v Pastovciach
konaného dňa 14. decembra 2016.

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
2.
3.
4.

Znesené diskusné príspevky.
Interpelácie poslancov.
Stanovisko HK k „návrhu rozpočtu na rok 2017“

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
B. schvaľuje
1. Program rokovania 10. zasadnutia OZ.
2. Rozpočet obce Pastovce na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019.
3. Plán kontrolnej činnosti na I polrok 2017.

4. Výdavky hradené na rekonštrukciu verejného osvetlenia na nasledujúce roky uhrádzať
z rezervného fondu obce vo výške 3510€/rok.

C. ukladá
1. Predsedom jednotlivých komisií predložiť plán činnosti na rok 2017 na
nasledujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie jednohlasne prijaté.

9. Záver.
V Pastovciach 19. decembra 2016
Spracovala: Adriana Kuczmanová

Overovatelia:

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

Júlia Szücsová

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

Magdaléna Szépová

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

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

