ZÁPISNICA č. 06/ 07/ 15
z šiesteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 01.07.2015 v Teriakovciach
Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce
Prítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima, Mgr. Iveta
Žarnovská
Neprítomní poslanci: Ľubomír Zakuťanský
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ.
3. Určenie overovateľov.
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teriakovce k záverečnému účtu obce za rok 2014.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Teriakovce na II. polrok 2015.
7. Žiadosť o úpravu platu p. Kollarová
8. Členstvo v MAS Šafrán pre obdobie rokov 2015 - 2022
9. Slovenská pošta - oznámenie o ohrození psom
10. Informácia o aktuálnom stave implementácie projektov
11. Diskusia
12. Záver

1. Otvorenie
Schôdzu zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Miroslav Angelovič (ďalej len
starosta), ktorý všetkých prítomných poslancov privítal a informoval o programe zasadnutia.
2. Schválenie programu a kontrola uznášaniaschopnosti
Prítomní poslanci sa zasadnutia zúčastnili v počte 4, čím bolo zasadanie
uznášaniaschopné a jednohlasne súhlasili s programom.
3. Určenie overovateľov
Overovateľmi zápisnice, vedenej pod číslom 06/07/15, boli určení
Ing. Martin Šima a Slavomír Stredňák.
4. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci budú na nasledujúcej schôdzi kontrolovať tieto uznesenia:
Poslanci budú na nasledujúcej schôdzi kontrolovať tieto uznesenia:
61/02/08, 65/03/08, 71/03/08, 92/03/12, 94/03/12, 98/05/12, 157/10/13, 158/11/13, 163/11/13,
187/03/14, 199/06/14, 205/06/14, 215/09/14, 01/01/15, 06/02/15, 08/02/15, 10/02/15,
11/02/15, 13/02/15, 14/02/15, 15/02/15, 18/03/15, 21/04/2015, 23/04/2015, 27/05/15
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teriakovce k záverečnému účtu obce za rok
2014.
Záverečným účtom obce sa rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia

určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Teriakovce za rok 2014.
Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu:
- návrh záverečného účtu obce za rok 2014
- prehľad o plnení rozpočtu za rok 2014
- súvaha k 31.12.2014
V stanovisku sa hodnotia:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
-

poskytnuté dotácie a finančné výpomoci

Návrh záverečného účtu za rok 2014 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR a dáva
prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu , finančných a majetkových pomeroch obce.
Údaje o zámeroch rozpočtu
Údaje o plnení rozpočtu v nižšie uvedených prehľadoch sú pre lepšiu vypovedaciu schopnosť
uvedené za časovú radu troch rokov.
Rozpočet na rok 2014 v ročnom objeme po úprave rozpočtovým opatrením počítal
v príjmovej časti s bežným príjmom na výšku 265 541 €, kapitálový príjem bol počítaný vo
výške 2 630 700 €. Spolu rozpočtové príjmy mali predstavovať 2 896 241 €,
Vo výdajovej časti bolo pre potreby obce na bežne použitie plánovaných 124 573 € a na
kapitálové výdaje 2 745 430 €. Výdaje rozpočtu mali dosiahnuť výšku 2 869 903 €
Výsledok rozpočtu tak mal byť prebytok vo výške 26 338 €.

Podiel. dane
Daň z pozemkov
Daň z o stavieb
Daň za nevýher. aut.
Daň za psa
Popl.za VO

skutočnosť
2012
97 818
4 041
1 989
616
5 011

Daň za verejné priestr.
Vlastné dane spolu

11 657

Dane spolu

109 475

Prenájom
Ostatné príjmy
Dotácie zo ŠR
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Fin. operácie
Zdroje spolu

22 542
67 272
199 289
706 263
33 913
939 465

skutočnosť
2013
108 792
3 398
2 065
497
5 645
16 926
28 531

rozpočet
2014
112 880
5 936
1 755
100
500
4 500
125 000
137 791

skutočnosť
2014
122 851
3 739
1 900
469
6 071
300 491
312 670

137 323
36 644
51 299
4 023
192 645
535 927
67 846
796 418

250 671
1 100
9 870
5 000
265 541
2 630 700
39 430
2 935 671

435 521
1 894
75 365
51 038
561 924
2 930 224
10 032
3 502 180

rozdiel
2014 - 2013
14 059
341
165
28
426
283 565
284 139
298 198
34 750
24 066
47 015
369 279
2 394 297
57 814
2 705 762

Hodnotenie vývoja príjmov:
Podľa uvedeného prehľadu bežné príjmy dosiahli výšku 561 924 € , V porovnaní s rokom
2013 sú tieto vyššie o 369 279 € a to hlavne z dôvodu príjmu z dane za prenájom verejného
priestranstva o 283 565 €. Podielové dane boli vyššie o 14 059 €.
Kapitálové príjmy predstavovali dotácie zo štrukturálnych fondov vo výške 2 930 224 €.
Vývoj výdavkov:
Bežné výdaje
Správa obce
Fin. a rozp. oblasť
Všeob. služby
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad. vodami
Zásobovanie vodou
Rozvoj obci
Verejne osvetlenie
Knižnica
Rekreačné a šport. sl.
Vysielacie a vydáv. sl.
Ostat. kult.,nábož. sl.
Ostat. kult. a iné sl.
Predškolská výchova
CVČ
Škol stravovanie v MŠ
Soc. pomoc
Bežné výdaje spolu
Kapitálové výdaje
Fin operácie
Spolu výdaje

skutočnosť
2012
52 561
1 016
985
7 400
6 151
51 032
6 902
1 807
118
277
34 356
7 260
27
169 892
687 760
79 674
937 326

skutočnosť
2013
55 549
1 720
667
15 301
5 242

rozpočet
2014
54 524
1 400
7 470
5 200

9 033
2 038
1 962
118
1 048
203
654
35 661
204
7 448
84
136 932
631 456
28 450
796 838

5 500
2 000
2 150
200

skutočnosť
2014
59 456
1 807
3 201
8 023
7 513
30 432
19 317
540
2 872
310

350
1 100
670
34 755
1 000
8 254

183
281
1 155
38 380
8 798

124 573
2 745 430
2 870 003

182 268
3 251 507
67 040
3 500 815

rozdiel
2014 - 2013
3 907
87
2 534
7 278
2 271
30 432
10 284
1 498
910
192
1 048
20
373
1 155
2 719
204
1 350
84
45 336
2 620 051
38 590
2 703 977

Bežné výdaje boli čerpané vo výške 182 268 € čo je viacej ako počítal rozpočet a to hlavne vo
výdavkoch v položkách Nakladanie s odpadovými vodami a Zásobovania vodou.
Celkové hodnotenie rozpočtu:
Rozpočet 2014

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
+ prebytok, –schodok bežného rozpočtu

Skutočnosť 2014

265 541

561 923

124 473

182 268

141 068

379 655

Kapitálový rozpočet
Rozpočet 2014

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
+prebytok -schodok rozpočtu

Skutočnosť 2014

2 630 700

2 930 224

2 745 430

3 251 506

-114 730

-321 282

Celkový rozpočet obce
Rozpočet 2014

Príjmy celkom
Výdavky celkom
+prebytok – schodok rozpočtu

Skutočnosť 2014

2 896 241

3 492 147

2 869 903

3 433 774

26 338

58 373

Bežný rozpočet obce skončil prebytkom vo výške 379 655 €. Tento prebytok bol čiastočne
použitý na vykrytie kapitálových výdavkov.
Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004
Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tak prebytok rozpočtu vo výške 58
373 €. Tento prebytok bol v súlade s § 16, odst.8 zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použitý na splátku pôžičky.
Rozpočet 2014

Príjmové fin. operácie celkom
Výdav. fin. operácie celkom
+ prebytok - schodok rozpočtu

Skutočnosť 2014

39 430

10 032

0

67 040

39 430

-57 008

Celkové hospodárenie obce( vrátane zdrojov z fin. operácií)
Rozpočet 2014

Celkové zdroje
Použitie zdrojov celkom
Hosp. obce:+ preb, - schod.

Skutočnosť 2014

2 935 671

3 502 179

2 869 903

3 500 814

65 768

1 365

Finančné operácie sú mimorozpočtové zdroje a neovplyvňujú rozpočtový výsledok. Slúžia
hlavne na vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia resp. na splátku návratných
zdrojov financovania.
Hodnotenie aktív a pasív
Celkový majetok obce – dlhodobý hmotný a finančný majetok po odpisoch ku koncu roka
vrátane nezaradeného majetku vo výške 3 771 177 € podľa súvahy predstavoval výšku
7 530 253 € .V porovnaní s rokom 2013 majetok vzrástol o 3 195 425 €.
V aktívach eviduje obec pohľadávky vo výške 2 675 €. Jedná sa väčšinou o daňové
pohľadávky.
Kontrola rozpočtového účtovania.
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12

PS 1.1.fin. účty - súvaha
Bežný príjem
Kapitálový príjem
Fin. príjm.oper. ( bez zdr. z min. rokov -prevod z fondov)
Spolu PS + príjmy
Bežný výdaj - obec
Kapitálový výdaj
Vydaj fin . operácie
Čer. soc. fondu
Spolu výdaje
Konečný stav - rozpočet ( r.6 - r.12 )
Konečný stav - súvaha
Rozdiel

86 783
561 924
2 930 224
4 256
3 583 187
182 268
3 251 506
67 040
208
3 500 606
82 581
82 581
0

Na účtoch vo finančných inštitúciách obec eviduje finančné prostriedky vo výške 82 581 €.
Tento zostatok súhlasí podľa kontroly rozpočtového účtovania na stav prostriedkov na
začiatku roka po zmenách vyplývajúcich z vývoja rozpočtu za rok 2014.

Krátkodobé záväzky obec vykazuje vo výške 10 328 €, najviac sú to záväzky voči
zamestnancom vyplývajúce z výplaty za mesiac december 2014. Záväzky voči dodávateľom
v lehote splatnosti predstavujú čiastku 1 133 €.
Hodnotenie stavu a vývoja dlhu

Bankové úvery obec k 31.12.2014 eviduje vo výške 37 649 €. Dlhodobý úver vo výške
predstavuje 19,5 % z bežných ročných príjmov obce, čo je pod hranicu povolenú zákonom ,
ktorá je 60 %.
Iné ťarchy alebo záruky na majetku obec neeviduje.
Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Finančné výpomoci neboli v priebehu roka 2014 poskytnuté .
Účtovná uzávierka
v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola
overená audítorom.
Záverečné zhrnutie
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. :
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom.
Na základe zistených skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke ako aj vlastných poznatkov
z kontrolnej činnosti záverom ako hlavný kontrolór obce odporúčam OcZ prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2014 uzavrieť s výrokom
súhlas s celoročným hospodárením obce Teriakovce bez výhrad
Uznesenie 29/07/15
1. Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2014.
2. OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Teriakovce za rok 2014 „ bez
výhrad“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Mgr. Iveta Žarnovská
Ľubomír Zakuťanský

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Teriakovce na II. polrok
2015
-

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bude v súlade s § 18b zák. 369/1990 v rozsahu
primeranom k dohodnutému rozsahu pracovného úväzku (5 % z fondu pracovného
času) rámcové zameraná hlavne na kontrolu pod ktorou 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 podlieha:

-

obecný úrad,

-

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

-

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,

-

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015

-

Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2015

-

kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov

-

kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií
zo
zreteľom na dodržiavanie zákona 431/2002 o účtovníctve , na dodržiavanie zásad
hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov .

-

metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc
a dokumentov obce

-

stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016

-

iné úlohy podľa uznesenia OcZ

-

vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

-

ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie
stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).
Iná priebežná činnosť hlavného kontrolóra
-

účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva ( podľa časových možností )

-

zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania za zmeny resp.
novoprijaté právne predpisy týkajúce sa územnej samosprávy ( účasť na školeniach ,

seminároch rokovaniach
kontrolórov Slovenska)

celoslovenského

a regionálneho združenia

hlavných

Uznesenie 30/07/15

-

-

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Teriakovce na II. polrok
2015
poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.

Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Mgr. Iveta Žarnovská
Ľubomír Zakuťanský

7. Žiadosť o úpravu platu p. Kollarová
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach prejednalo plat zamestnankyne p. M. Kollárovej.
8. Členstvo v MAS Šafrán pre obdobie rokov 2015 – 2022.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o členstve v MAS Šafrán. MAS Šafrán je občianske
združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov,
predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.
Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej
stratégie rozvoja územia /ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi
metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a
skvalitneniu života na vidieku.
Uznesenie 31/07/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
členstvo obce Teriakovce v MAS Šafrán, o.z.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Mgr. Iveta Žarnovská
Ľubomír Zakuťanský

9. Slovenská pošta - oznámenie o ohrození psom
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ohrození psom p. doručovateľku K. Horákovu
dňa 28.5.2015. Oznámenie bude postúpene Komisii na riešenie priestupkov a verejného poriadku,
ktorá pošle Slovenskej pošte odpoveď.
10. Informácia o aktuálnom stave implementácie projektov

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o projekte verejného osvetlenia (finančné
vysporiadanie), vodovode (preberenanie obecného vodovod Výchoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou by sa malo uskutočniť 7.7.2015) a kanalizácii (dodatok k zmluve, vl.
financovanie, ukončenie práca do 30.9.2015)
11. Diskusia
Poslanci v tomto bode prejednali kosenie na súkromných pozemkoch, nacenenie osvetlenia v časti
Čerešňov, ktoré by malo byť do konca septembra 2015, opravu obecných ciest.

12. Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Teriakovciach dňa 08.07.2015
Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská
Overovatelia: Ing. Martin Šima
Slavomír Stredňák
Miroslav Angelovič
starosta obce

