Obec Rastislavice
PROGRAM
4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31.1.2019 /vo štvrtok/ o 18.oo hodine v Kultúrnom dome v Rastislaviciach
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ Rastislavice
5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce za rok 2018
6. Prerokovanie a schvaľovanie výšky dotácií pre miestne organizácie z rozpočtu obce na
základe predložených žiadostí
7. Prerokovanie správy o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Rastislavice
8. Schvaľovanie plánu zasadnutí OZ Rastislavice na rok 2019
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

Miroslav Juhász, starosta obce

Obec Rastislavice
Uznesenie č. 4/2019
zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Rastislaviciach, konanom dňa 31.1.2019

2. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schvaľuje:
Návrhovú komisiu: Ing. Pavol Nereča, Peter Bednárik
Overovateľov zápisnice: Emília Kovarčíková, Michal Macai
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach určuje za zapisovateľa:
Mgr. Máriu Derďakovú
5. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach odročilo úpravu rozpočtu obce za rok
2018 na nasledujúce zasadnutie OZ a schválilo, aby bol rozpočet pravidelne
kontrolovaný poslancami.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

6. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo dotácie pre miestne organizácie
z rozpočtu obce v nasledujúcej výške:
FK SLOVAN Rastislavice – 5000€ v splátkach
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

DHZ Rastislavice – 3000€
Za:

6 poslancov

Spevácky súbor Rastislavická Konopa – 1000€
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

0

Zdržal sa hlasovania: 0

MS SČK Rastislavice – 500€
Za:

6 poslancov

Klub dôchodcov Rastislavice – 1200€
Za:

6 poslancov

Proti:

7. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach sa dohodlo na spoločnom stretnutí obecnej
samosprávy, finančnej komisie, predsedníčky Rady školy s pani riaditeľkou, v utorok
5.2.2019 o 18.oo hod. v budove školy.
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo plán zasadnutí OZ Rastislavice na
rok 2019 na nasledujúce termíny: 15.apríl, 24. jún, 16.september, 1.december
a podľa potreby mimoriadne zasadnutia OZ.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce:
- Informovať občanov o: Predaji cesty pre ARIO-DIREKTU, spol.s.r.o., Rekonštrukcii
hasičskej zbrojnici, Rekonštrukcii kultúrneho domu, Zbernom dvore na komunálny
odpad
- Predložiť OZ správu o tom, ako obec zabezpečuje granty, žiadosti na dotácie, ako
sleduje výzvy na projekty a zhodnotiť súčasný stav
- Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu obecnej webovej stránky a pridávanie
dokumentov v čitateľnej forme
- Zvážiť, či vydávanie obecného časopisu Rastislavičan je ekonomicky a obsahovo
v poriadku
- Predložiť OZ aké investičné projekty a práce sú v obci v súčasnosti rozbehnuté, kedy
budú ukončené a aké finančné prostriedky sú potrebné na ich ukončenie
- Zápisnice zo zasadnutí OZ doručiť poslancom 10 dní od zasadnutia OZ, podpísané
overovateľmi zápisnice

Miroslav Juhász, starosta obce

Návrhová komisia: Ing. Pavol Nereča
Peter Bednárik
Zapisovateľ: Mgr. Mária Derďaková, v Rastislaviciach, 31.1.2019

Obecné zastupiteľstvo v obci Rastislavice
ZÁPISNICA
napísaná na 4. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, konanom
dňa 31.1.2019 o 18.oo v Kultúrnom dome v Rastislaviciach

Prítomní: Peter Bednárik, Emília Kovarčíková, Juraj Barcaj, Ing. Ján Pochyba, Ing. Pavol
Nereča, Michal Macai
Neprítomní:

Miroslav Kuric - ospravedlnený

1. Otvorenie:
4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav Juhász,
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Ďalej oznámil, že podľa prezenčnej listiny
chýba poslanec Miroslav Kuric, ktorý ospravedlnili svoju neúčasť. Keďže je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať.
Uviedol že rokovanie bude prebiehať podľa programu, ktorý poslanci schválili.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolilo orgány, ktoré navrhol starosta obce:
Návrhová komisia: Ing. Pavol Nereča, Peter Bednárik
Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková, Michal Macai
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zapisovateľom je Mgr. Mária Derďaková
4. Kontrola plnenia uznesenia:
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých bodov. Jednotlivé úlohy posledného
uznesenia v jednotlivých bodoch boli splnené resp. sa priebežne plnia. Podľa
uznesenia 2a/2018 boli zriadené komisie pri OZ, podľa kúpno-predajnej zmluvy na
predaj cesty ARIO-DIREKTE peniaze boli poukázané na účet obce, starosta obce
vypracoval harmonogram zasadnutí OZ, navrhol termín stretnutia zainteresovaných
na vyriešenie nedostatkov v hospodárení školy.
5. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2018: Starosta obce zdôvodnil potrebu
úpravy rozpočtu obce na rok 2018, nakoľko od poslednej úpravy prišlo k presunom
financií medzi položkami. Finančná komisia zistila nedostatky v rozpočte obce
a preto, Obecné zastupiteľstvo odročilo úpravu rozpočtu obce za rok 2018 na
nasledujúce zasadnutie OZ a schválilo, aby bol rozpočet pravidelne kontrolovaný

poslancami. Na základe zistených nedostatkov poslanci požiadajú starostu obce
o odstránenie zistených nedostatkov, až potom bude úprava rozpočtu 2018
schválená. Na základe poznatkov bude upravený rozpočet obce na rok 2019.
Za: 6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

ROZPRAVA k tomuto bodu:
Starosta M. Juhász – poslanci dostali podklady v písomnej forme a následne finančná
komisia vykonala kontrolu.
Poslanec M. Macai – prečítal správu o výsledkoch kontroly Finančnej komisie (viď
príloha). Navrhol hlasovať za úpravu rozpočtu až po zapracovaní zmien a po tom, ako
finančná komisia vypracuje návrh opatrení.
Starosta M. Juhász – Nakoľko dostal správu o kontrole obecného rozpočtu za rok
2018 od finančnej komisie tesne pred začiatkom zasadnutia OZ, nemôže adekvátne
odpovedať na všetky body správy a preto bude jeho vyjadrenie súčasťou
nasledujúceho zastupiteľstva. Povedal, že nevidí problém s úpravami rozpočtu
a s poslancami sa dohodli, že rozpočet bude kontrolovaný štvrťročne.
Poslanec P.Bednárik – Navrhol tento bod odložiť na budúce zasadnutie OZ.
Poslanec Ing.P.Nereča- sám inicioval vznik finančnej komisie, aby sa predišlo rôznym
nedorozumeniam a bola väčšia kontrola nad obecným rozpočtom. Čo sa týka
využívania obecného traktora a spotreby pohonných látok, je suma veľká, lebo
traktor jazdí veľa a keby občania poriadne vykladali odpad podľa vyhlásenia, nemusel
by traktor toľko jazdiť. Nové osvetlenie v obci je dobrá vec, lebo za tie peniaze
dostala obec nové lampy a úžitok sa ukáže po skončení úveru. Navrhol zaviazať
starostu, aby sa viac šetrilo pri svietení.
Poslanec Ing. Pochyba – nedá sa viac šetriť pri verejnom osvetlení, lebo je to
nastavené z družice a regulácia sa dá nastaviť, ale až po uplynutí záručnej doby.
Okrem toho ako odborník dodal, že nové lampy svietia oveľa lepšie ako staré.
Poslanec Ing.P.Nereča- Rozpočet nebol prekročený, ale jednotlivé položky boli
prekročené na úkor iných. Je to úplne normálny jav pri ktorom sa presúvajú financie
podľa potreby.
Hosť J.Králiková- Opýtala sa, ako je možné, že zamestnanci obecného úradu dostali
13. plat a zamestnanci školy nemajú na normálne platy na konci roka. Kde sa mohlo
minúť vyše 13tis. Eur na reprezentačné účely?
Starosta M.Juhász- 13.plat bol zamestnancom vyplatený v máji, nakoľko vtedy boli na
to financie a zamestnanci za 4 roky nedostali žiadnu odmenu. Škola má vlastný
rozpočet a vlastné financie, s ktorými hospodárili tak, že ku koncu roka im nezostalo
na platy. Škola je samostatný subjekt a všetky peniaze, ktoré jej od zriaďovateľa
patria, tie aj dostala. Do reprezentačného fondu boli zaúčtované rôzne položky,
týkajúce sa aj iných vecí, nielen reprezentácie obce a finančná komisia vyšetrí na čo
bol fond minutý.
Poslanec J.Barcaj- Škola neefektívne hospodárila a bude sa to v najbližšej dobe riešiť.
Hosť J.Králiková- Pani riaditeľka je ochotná vysvetliť vzniknutú situáciu a má záujem
na jej vyriešení.

Hosť Ľ.Pauková- Opýtala sa, kedy bude stretnutie s pani riaditeľkou a kedy bude táto
situácia riešená?
Poslanec M.Macai- Prehlásil, že nemá osobný záujem bojovať s pánom starostom,
len chce, aby sa všetky veci dali do poriadku. Navrhuje dať do uznesenia, aby sa
rokovanie o hospodárení školy uskutočnilo čím skôr a aby sa odstránili chyby.
Starosta M.Juhász- Musíme nastaviť systém, aby všetko fungovalo bez problémov.
Pripravuje sa stretnutie obecnej samosprávy, finančnej komisie, predsedníčky Rady
školy s pani riaditeľkou, v utorok 5.2.2019 o 18.oo hod. v budove školy.
6. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo dotácie pre miestne organizácie
z rozpočtu obce v nasledujúcej výške:
FK SLOVAN Rastislavice – 5000€ v splátkach
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 1

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

DHZ Rastislavice – 3000€
Za:

6 poslancov

Spevácky súbor Rastislavická Konopa – 1000€
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

0

Zdržal sa hlasovania: 0

MS SČK Rastislavice – 500€
Za:

6 poslancov

Klub dôchodcov Rastislavice – 1200€
Za:

6 poslancov

Proti:

ROZPRAVA k tomuto bodu:
Poslanec Macai: Navrhol vyplácať vyššie dotácie postupne a odporúča ich schváliť
v žiadanej výške. Konope navrhol 1000€, lebo tieto peniaze padnú na úrodnú pôdu.
Klubu dôchodcov navrhol dotáciu 1200€, pretože peniaze na akúkoľvek činnosť klubu
sú použité dobre, seniori sa tešia a zaslúžia si.
Poslanec Barcaj: V minulosti neboli schválené dotácie vyplatené v plnej výške, bude
trvať na dodržaní schválenej dotácie a vyplatení celej sumy.
Poslanec Bednárik: Pre DHZ pôjde veľa financií na spolufinancovanie rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice, preto navrhol znížiť požadovanú sumu 5000€ na sumu 3000€.
7. Prerokovanie správy o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Rastislavice. Obecné
zastupiteľstvo v Rastislaviciach sa dohodlo na spoločnom stretnutí obecnej
samosprávy, finančnej komisie, predsedníčky Rady školy s pani riaditeľkou, v utorok
5.2.2019 o 18.oo hod. v budove školy. Odstránenie zistených nedostatkov vo vedení
a hospodárení ZŠ s MŠ Rastislavice je vecou zriaďovateľa školy, ktorým je pán
starosta, ktorý predloží OZ správu o vyriešení týchto nedostatkov.
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

8. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach schválilo plán zasadnutí OZ Rastislavice na
rok 2019 na nasledujúce termíny: 15.apríl, 24. jún, 16.september, 1.december
a podľa potreby mimoriadne zasadnutia OZ.
Za:

6 poslancov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania: 0

ROZPRAVA k tomuto bodu:
Starosta: Podľa zákona sa zasadnutie OZ má konať minimálne raz za 3 mesiace. Ale
budeme zvolávať zasadnutia podľa potreby , či už riadne alebo mimoriadne
zasadnutia OZ.
Poslanec Macai: Zasadnutia budú podľa potreby, keď bude treba, aj každý mesiac.

9. Príspevky poslancov a prítomných občanov v rámci diskusie:
-

-

-

-

-

-

Poslanec Macai: Požiadal dať do uznesenia, aby webová stránka obce bola
aktualizovaná, nič tam nevie nájsť. Časopis Rastislavičan je v zlej podobe, nekvalitné
fotky, neúplné informácie. Pýtal sa starostu obce, aké investičné práce sú
v súčasnosti v obci rozbehnuté a kedy budú dokončené. Žiadal, aby zápisnice zo
zasadnutia OZ boli zverejňované do 10 dní od zasadnutia, podpísané overovateľmi.
Pýtal sa, kto v obci sleduje výzvy na projekty a granty a požiadal aby občania boli
informovaní o Predaji cesty pre ARIO-DIREKTU, spol.s.r.o., Rekonštrukcii hasičskej
zbrojnici, Rekonštrukcii kultúrneho domu, Zbernom dvore na komunálny odpad.
P.Gonosová: Sťažovala sa, že v poslednej dobe im občas tečie príliš chlórová voda.
Starosta: Toto bolo spôsobené poruchou dávkovacieho zariadenia, ktorá je už
odstránená.
P.Nagyová: Pýtala sa, prečo v obecnom kalendári nie je fotka zo školskej akcie
a prečo v časopise Rastislavičan bolo o škole uvedené iba odkaz na webovú stránku
školy, pričom škola robí veľa projektov a má sa čím pochváliť.
P.Derďaková: Odpovedala, že webová stránka obce je pravidelne aktualizovaná
a všetko čo je na FB stránke, je aj na webovej. Ak sa na stránke niekto nevie
orientovať, nie je chybou aktualizácie. Ak poslanci nie sú spokojní s webovou
stránkou, môžu ju dať robiť odborníkom ako iné obce a obec bude za ich služby platiť.
Čo sa týka časopisu Rastislavičan č. 4, ospravedlnila sa za chyby, ktoré sa v ňom
objavili, ale nakoľko obec chcela ušetriť cca 600€ na jeho vydanie na profesionálnej
úrovni, robila to ona prvýkrát v programe, ktorý neovláda dostatočne a to bol dôvod
chýb, ktoré sa tam vyskytli. Ak obec nechce šetriť, môže časopis naďalej vydávať za
pomoci profesionálov. Informácie o škole sú v časopise sú také, aké jej zo školy boli
dodané.
P.Kuklišová: Pýtala sa na výzvu z Cedron Nitrava, na projekty pre spolky a združenia.
Dohodli sa s p.Derďakovou, že spolu výzvu preberú. Navrhla, aby bol obecný časopis
vydávaný štvrťročne ako je to v Poľnom Kesove, kde to robia za 1200€ ročne a aby
bola zriadená redakčná rada.
Poslanec Macai: Zobral si na starosť autobusovú zastávku pri škole, ktoré je
v dezolátnom stave, ale obec ju musí zaskliť a zastaviť hydrant. Bude ju pravidelne
navštevovať a starať sa o ňu.
P.Kořínková: Požiadala, aby dôležité hlásenia boli v miestnom rozhlase hlásené po
17.oo hod. Ďalej hovorila, že keď už pán starosta nevyhodil zamestnankyne
Obecného úradu, ako sľúbil, nech ich naučí slušne sa správať, lebo sú arogantné.

-

Starosta: Nikdy som nesľúbil, že vyhodím pracovníčky OcÚ.

10. Poslanec Ing. Pavol Nereča prečítal uznesenie zo 4. zasadnutia OZ Rastislavice
11. Starosta Miroslav Juhász sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil 4. zasadnutie OZ.

Miroslav Juhász, starosta obce

Zapísala: Mgr. Mária Derďaková, v Rastislaviciach, 31.1.2019
Overovatelia zápisnice: Emília Kovarčíková _______________________
Michal Macai ___________________________

Príloha č.1:

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie obce Rastislavice dňa 29.1.2019
Prítomní:

Peter Bednárik – predseda
Michal Macai
Ing. Nikoleta Pavelová

Program:

1. určenie zapisovateľa
2. konzultovanie jednotlivých položiek rozpočtu 2018 s účtovníčkou obce
3. záver - zistenia finančnej komisie

1. Predseda Peter Bednárik určil ako zapisovateľa Ing. Nikoletu Pavelovú.
2. Zúčastnení členovia konzultovali jednotlivé položky rozpočtu s účtovníčkou obce, počas
konzultácií boli získané tieto informácie:
 Rozpočet obce
 Predpis výnosov z daní (z nehnuteľností, za psa, za komunálny odpad a pod.) sa
účtuje mesačne, na základe prijatých platieb. Následne je na konci roka zaúčtovaný
predpis daní, ktoré neboli uhradené počas roka.
 Príjmy z iných poplatkov sú rozpočtované na základe predchádzajúceho roka, pričom
obec nevie ovplyvniť do akej miery bude táto rozpočtová položka naplnená.
 Príjmová kapitálová položka úver bola rozpočtovaná v sume 50.000,00 €, išlo o úver
na projektové dokumentácie. Počas roka 2018 bola táto položka čerpaná iba v sume
2.550,00 € a to na projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice.
3. Zistenia finančnej komisie:
 Rozpočet obce
 Analýzou plnenia rozpočtu za rok 2018 bolo zistené, že viaceré položky
rozpočtovaných výdavkov bol prekročené, v niektorých prípadoch o významnú
sumu. Odporúčame obecnému zastupiteľstvu stanoviť percento z položky, ktoré keď
bude pri niektorej z položiek prekročené, starosta obce bude mať povinnosť zastaviť
čerpanie tejto položky a bude nutné zvolať obecné zastupiteľstvo aby prerokovalo
možné navýšenie tejto položky.
V súčasnej dobe je spätne obecným zastupiteľstvom schvaľovaná úprava tak, aby
boli pokryté prekročené položky, čím sa vytráca zmysel rozpočtového hospodárenia
obce. Rozpočet by bez objektívnych príčin (nevyhnutná oprava poškodeného
majetku, škody v dôsledku živelnej pohromy a pod.) nemal byť prekročený.
 Odporúčame obecnému zastupiteľstvu zvážiť upustenie od vymáhania vybraných
nedobytných pohľadávok z daní, ktoré sú dlhodobo po splatnosti.
 Upozorňujeme na riziko nehospodárnosti v súvislosti s týmito výdavkovými
položkami:
- za rok 2018 mala obec výdavky na energie ihriska (položka TJ energie) v sume
4.358,62 €, čo je v prepočte na mesiac 363,22 €. Odporúčame prehodnotiť
výdavky a zvážiť prijatie opatrení na elimináciu týchto výdavkov.

- za rok 2018 mala obec výdavky na poštovné a telekomunikačné služby celkom
v sume 3.978,71 €. Detailným overením bolo zistené, že obec platí mesačne 5
paušálov s programom za 40,00 €.
- za rok 2018 vynaložila obec na palivá ako zdroj energie sumu 4.297,66 €, na PHM
do automobilov sumu 3.548,77 € a pohonné hmoty do traktora čiastku 4.478,85
€. Prepočítaním bolo zistené, že z pohonných hmôt v sume 4.478,85 € by mohol
traktor z jedného mesiaca nepretržite jazdiť 20 dní po 8 hodín.
- obec má v prenájme 3 multifunkčné tlačiarne. Odporúčame eliminovať výdavky
na túto položku znížením počtu multifunkčných tlačiarní, nakoľko na jednu môže
byť napojených viacero počítačov.
- obec vynaložila na položku stravovanie zamestnancov za rok 2018 sumu 6.750 €.
Podľa získaných informácií má obec 6 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.
Podľa prepočtu (6750/6/12 = 93,75/20) obec prispieva jednému zamestnancovi
na jeden deň na stravné čiastku 4,68 €.
V zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume
najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného
predpisu. Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať
stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.
Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného
predpisu. Z uvedeného vyplýva, že minimálna suma stravného lístka je 3,60 €.
Obec môže poskytovať zamestnancovi príspevok na 1 stravný lístok v rozpätí od
1,98 € (3,60*0,55) do 2,64 € (4,80*0,55). Odporúčame znížiť príspevok
zamestnávateľa na stravné zamestnancov.
Tiež upozorňujeme na ustanovenie § 152 Zákonníka práce, v zmysle ktorého
zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách
stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách
alebo

v

ich

blízkosti.

Zamestnávateľ

zabezpečuje

stravovanie

najmä

poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja
zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení,
v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre
svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať
stravovacie služby. Vzhľadom na uvedené má obec možnosť zabezpečiť
zamestnancom stravu v jedálni základnej školy, čím by sa eliminovali výdavky
obce.
- Obec vyplatila v roku 2018 zamestnancom 13. plat. Žiadame odôvodnenie
výplaty tohto 13.platu, nakoľko výplaty zamestnancov ZŠ a MŠ za december 2018

boli vyplatené z prostriedkov rozpočtu na rok 2019, z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
- Počas roka 2018 obec použila časť finančných prostriedkov v sume 13.887,02 €
na reprezentačné účely.
- Počas roka 2018 boli na položku knihy, časopisy, noviny, učebnice použité
finančné prostriedky v sume 3.392,99 €. Podľa informácií išlo o výdavky na
časopis obce.
- Odporúčame obecnému zastupiteľstvu prerokovať a upraviť výšku sumy obchodu
(jedného právneho úkonu), ktorý je oprávnený vykonať starosta obce bez
predchádzajúceho súhlasu poslancov. V súčasnosti môže starosta obce bez
súhlasu poslancov uskutočňovať obchody do výšky 3.333 €.
- Odporúčame vykonať fyzickú inventúru dlhodobého majetku, nakoľko v zmysle §
29 zákona o účtovníctve pri hmotnom majetku je potrebné vykonať
inventarizáciu raz za štyri roky.
 Náklady na verejné osvetlenie v roku 2018 boli:
Splátka úveru = 5.820 €
Splátka úrokov z úveru = 332 €
Energie = 5.200 €
Spolu = 11.352 €
Počas roka 2018 obec tiež vynaložila výdavky na opravu v sume 2.700,00 €. Náklady
na energie počas používania starého verejného osvetlenia boli v roku 2014 v sume
6.297 € a v roku 2015 boli v sume 6.058 €. Pri porovnaní sumy energií obec novým
osvetlením ročne ušetrí približne 900 €. Obec však navyše platí úver ročne v sume
6.000 €, ktorý bude platiť ešte 2 roky.
 Náklady na splácanie úveru zo ŠFRB na bytovky boli počas roka 2018 v sume
29.419,00 €, náklady na úroky z tohto úveru boli v sume 9.586,04 €, t.j. spolu
39.005,04 €. Príjem z prenájmu bol 39.018,96 €. Obec však nevytvárala fond opráv.
Je tak potrebné spätne dotvoriť fond opráv za uplynulé roky, čo tvorí čiastku cca
20.000 €.
 Rozpočet ZŠ a MŠ
 Odporúčame prehodnotiť hospodárnosť v súvislosti výdavkovými položkami na
energie v sume 1.650,04 € + 5.162,94 €, čo je v prepočte na mesiac 567,75 €.
V Rastislaviciach, dňa 29.1.2019

...................................................................
Peter Bednárik

...................................................................
Ing. Nikoleta Pavelová

...................................................................
Michal Macai

