Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 8. augusta 2014

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 6324629

Číslo: 18/2014-star

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 31. júla 2014

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 18. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva na deň
8. augusta 2014 o 17,00 hod. v malej zasadačke OcÚ
v Pastovciach
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Interpelácia poslancov
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie.
5. Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie.
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Ukončenie.

Oto Mészáros
starosta obce

1. Otvorenie.
Prítomní 4 poslanci, rokovanie uznášanie schopné. Neprítomní: Peter Brezovicky, Štefan
Mészáros a Peter Chrenko – ospravedlnení z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Zapisovateľka: Adriana Kuczmanová
Overovatelia: Júlia Szücsová, Jolana Fodorová.
2. Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Interpelácia poslancov
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie.
5. Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie.
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Ukončenie.
Jednohlasne schválený bez pripomienok a doplnkov.

3. Interpelácie – žiadne.
4. Poslanci jednohlasne schválili celý úväzok starostu na celé funkčné obdobie.
5. Počet poslancov na nesledujúce volebné obdobie : 7.
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 ( príloha č. 1) jednohlasne schválený.
7. Diskusia.
Júlia Szücsová – bolo by potrebné urobiť poriadok v priestoroch okolo ČOV.
Starosta obce informoval o podaní žiadosti o dotáciu na zvýšenie energetickej
účinnosti budovy MŠ Pastovce.

8. Uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
Uznesenie č. 13/2014
A/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Program rokovania 18. zasadnutia OZ
Rozsah výkonu starostu na celé funkčné obdobie na 1 celý úväzok.
Počet poslancov OZ na celé volebné obdobie na 7 poslancov.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.

Uznesenie č. 14/2014
B/berie na vedomie
1. Interpelácie poslancov.
2. Diskusné príspevky.
Hlasovanie:
Za - všetci
9. Ukončenie

V Pastovciach, 11. 08. 2014

Spracovala:

................................................................
Adriena Kuczmanová

Overovatelia:

..................................................................
Jolana Fodorová

..................................................................
Júlia Szücsová

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

príloha č. 1

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
schválený uznesením ObZ č. 14 /2014
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
2014.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah
preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
I. Výkon následnej finančnej kontroly
1) Kontrola plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2014 - predmetom kontroly bude
v zmysle
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov plnenie príjmov
a čerpanie výdavkov za III. štvrťrok 2014
2) Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov zameraná na formálnu a
vecnú správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného
zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.)
3) Kontrola dodržiavania Zákona c. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v
hotovosti v znení neskorších predpisov
II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
V súlade s ustanovením § 11 ods. písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vykonať
 Kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin
ich vzniku
zistených pri vykonaných následných finančných kontrolách
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
2015 – 2017.
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 2015.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bol zverejnený v zmysle §18f ods.
1 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 16.
04. 2014 na úradnej tabuli Obecného úradu v Pastovciach.
V Ipeľskom Sokolci, 31. 03. 2014
Spracovala :

Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bol zverejnený v zmysle §18f ods.
1 písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 16.
04. 2014 na úradnej tabuli Obecného úradu v Pastovciach.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na II. polrok 2014 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č. 14/2014 zo dňa 08. 08.
2014.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. 14/2014 zo dňa 08. 08. 2014 vykonať
kontrolu podľa plánu kontrolnej činnosti.

