Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lesnom
konaného dňa 28.12.2018
Prítomní:
Poslanci obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Bobík Peter

Prítomní:

Neprítomní:

Eduard Ovšonka

.

Krajňák Ján
Rybnický Ľuboš
Bereš Milan
Kontrolórka obce: Emília Frenová
Referentka obce: Jana Bobíková
Verejnosť : viď prezenčná listina

OZ v Lesnom bolo uznášania schopné.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Výročná správa obce za rok 2017
4. Správa audítora za rok 2017
5. Zásady odmeňovania poslancov obce Lesné
6. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom 2021
7. Silvester 2018
8. Rôzne

9. Záver
Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom OZ. Bol
doplnený bod č. 8 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I .polrok 2019.
Návrh programu OZ bol jednohlasne prijatý.
Starosta obce Peter Bobík navrhol členov návrhovej a mandátovej komisie v zložení:
Ján Krajňák, Eduard Ovšonka - OZ jednomyseľne schvaľuje
Starosta obce Peter Bobík navrhol overovateľov zápisnice:
Milan Bereš, Ľuboš Rybnický - OZ jednomyseľne schvaľuje
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K bodu č. 2:
Starosta obce Lesné informoval o plnení uznesení 01/2018 zo dňa 10.12.2018.
OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení, uznesenia boli
splnené. Uznesenie 01/02/2018 zo dňa 10.12.2018 sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 3:
Starosta obce odovzdal slovo referentke obce p. Bobíkovej, ktorá poslancov
oboznámila s obsahom výročnej správy za rok 2017. Neboli žiadne námietky zo strany
poslancov, ani kontrolórky obce.
OZ vzalo na vedomie výročnú správu obce za rok 2017.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 4:
Starosta obce oboznámil poslancov s listom určeným pre OZ o vykonanom audite
a overení účtovnej závierky za rok 2017 na OcÚ. Správa a list audítora boli
poslancom doručené vopred.
OZ vzalo na vedomie správu audítora za rok 2017.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 5:
Zásady odmeňovania poslancov:
Starosta oboznámil poslancov s návrhom zásad, ktorý im bol vopred zaslaný a otvoril
diskusiu. Navrhli schváliť odmenu na akcie 4,-€/hodinu, aby to bolo spravodlivé
a ostatné body zásad odsúhlasili.
OZ schválilo zásady odmeňovania poslancov OZ.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 6:
Návrh rozpočtu
Pracovníčka OcÚ predstavila zverejnený návrh rozpočtu. Starosta obce vyzval
hlavného kontrolóra obce o prednesenie stanoviska k predloženému rozpočtu.
Stanovisko hlavného kontrolóra: viď príloha č.1
OZ schválilo rozpočet na rok 2019
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
OZ vzalo na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2020-2021.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 7:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 (príloha č.2) bol doručený zo strany
kontrolórky obce, poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy.
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OZ vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu č. 8:
Silvester 2018:
Starosta navrhol pripraviť Silvester tak ako minulý rok, nachystať drevo na vatru,
pripraviť čaj a víno a otvoriť to o 18.00 hod. Poslanci Rybnický, Bereš súhlasili
o 18.00, Krajňák a Ovšonka nesúhlasili a navrhli vatru o pol noci tak ako predtým,
kedy sa víta Nový rok. Nakoniec sa dohodli na 18.00 hodinu. Vatru sa dohodli
pripraviť v sobotu o 14.30 za OcÚ. Treba prísť v pondelok skôr približne o 16.30 na
prípravu čaju a vareného vína.
K bodu č. 9:
Rôzne:
Starosta informoval OZ o ukončení platnosti zmluvy zo Slovenskou poštou
k 31.12.2018 a navrhol jej predlženie resp. uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za tých
istých podmienok ako bola predchádzajúca zmluva na dobu neurčitú s výpovednou
dobou 3. mesiace bez udania dôvodu.
OZ schvaľuje nájom nebytových priestorov pre Slovenskú poštu podľa podmienok v
končiacej sa nájomnej zmluve na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3. mesiace
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie OZ ukončil.
V Lesnom, 28.12.2018
Overovatelia zápisnice:
Milan Bereš
.............................................................
Ľuboš Rybnický
..............................................................
Zapísala: Jana Bobíková

Peter Bobík
starosta obce
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Príloha č.1

Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa predkladá
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Zaujatie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 (ďalej len „odborné
stanovisko“) je limitované neujasnenosťou odpovede na otázku, či obec má, resp. nemá schválený základný
strategický dokument rozvoja obce a to PHSR, ktorý obec zo zákona má mať spracovaný a záväzne schválený.
Ak ho má, potom zastupiteľstvo musí schváliť Akčný plán rozvoja obce na najbližšie tri roky, z ktorého vyplynú
pripravované aktivity a z nich aj finančné nároky, ktoré má zohľadňovať rozpočet.
Vzhľadom na túto okolnosť nie je možné zaujať záväzné stanovisko k previazanosti rozpočtu a PHSR.
Musím konštatovať, že takéto dokumenty mi nie sú k dispozícii.
V dôvodovej správe k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021 sa neuvádza žiadna väzba.
Predložená dôvodová správa neposkytuje dostatočné obsahové zdôvodnenie hlavne výdajových položiek
v novom rozpočtovom roku a neposkytuje dostatočný pohľad na rozpočtované položky v roku 2019.
Z návrhu rozpočtu má byť jasné, ktoré aktivity sú v súlade s Akčným plánom realizácie PHSR v roku
2019 a ďalších dvoch rokoch, čo sa má prejaviť aj v navrhovaných položkách rozpočtu pre najbližšie roky.
Preto
obmedzené.

aj moje odborné stanovisko k

predloženému návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 je

Naviac je potrebné opakovane upozorniť na nesúlad medzi Štatútom obce a tvorbou rozpočtu obce,
pričom je v Štatúte obce Lesné, zverejnenom na webovej stránke obce v § 9 uvedené:
Základom finančného hospodárenia obce je Programový rozpočet obce Lesné schvaľovaný obecným
zastupiteľstvom na tri roky - záväzný na prvý rok a výhľadový na nasledujúce dva roky. Z toho vyplýva, že Štatút
obce nebol obsahovo upravený (http://www.lesne.sk/v2/docs/Statut.pdf). Nedodržiava sa ani Smernica č. 2/2013
O rozpočtových pravidlách obce Lesné, vrátane schváleného rozpočtového harmonogramu obce Lesné od jej
vydania a schválenia.

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska sa vychádza z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na
roky 2019 - 20201 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
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1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

• č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v z.n.p.,
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 predpokladá okrem zabezpečenia samosprávnych funkcií obce návrh
investičných akcií, ktoré by mali byť kryté aj z rezervného fondu obce.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu vyžaduje postupovať v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce:
•
•
•
•

Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Lesné
VZN 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lesné
VZN 4/2011 o poskytovaní dotácií PO a FO – podnikateľom z rozpočtu obce Lesné
Smernicou č. 2/2013 o rozpočtových pravidlách obce Lesné, (pričom nebol dodržaný od schválenia)
Rozpočtový harmonogram (rozpočtový kalendár) termínov plnenia úloh - vo fáze prípravy
rozpočtu, jeho schvaľovania, zmeny, monitorovania a hodnotenia.
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1.3. Dodržanie informačnej povinnosti obce Lesné

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote
dňa 13.12.2018 t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/200442, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

II. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2018 . Je spracovaný podľa zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení
podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona.
Rozpočet na rok 2019 je zostavený v členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok. Rozpočet obce na rozpočtový rok 2019 sa schválením obecným zastupiteľstvom sa stane
záväzným. Jeho zmeny možno realizovať len rozpočtovými opatreniami v rámci schvaľovacieho procesu
a kompetencií orgánov obce.
Rozpočet na rok 2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:
•
•
•

bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
finančné operácie.

Návrh rozpočtu obce Lesné na rok 2019 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v
uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností bez predpokladaných príjmov a výdavkov za rok
2018, ktoré obsahujú očakávaný trend cien energií, inflácie a miezd. Zohľadňuje koniec volebného obdobia
orgánov obce ako aj sociálne zabezpečenie zamestnancov obce.

III. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019
Rozpočet je zostavený v mene EURO.
Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2018.
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Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá:
r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018
schválený

celkové príjmy

172 152,61
€

220 287,57
€

208 336 €

220 591

celkové výdavky

168 783,65
€

206 966,12
€

206 945 €

219 784

príjmy bežného rozpočtu sú navrhované
v objeme

168 902,23
€

216 032,72
€

172 329 €

170 091

0€

0

7,59 €

Položky

príjmy kapitálového rozpočtu v sume
(prevod z RF)
výdavky bežného rozpočtu sú
navrhované v objeme

r.2018
upravený

r.2019
návrh

253 183

230 446

253 121

230 367

176 523

194 629

26 035

25 806

173 391

182 625

50 500

162 283,65
€

195 929 €

kapitálové výdavky

11 000 €

18 000 €

48 025 €

53 500

77 730

44 742

Finančné operácie – splátka úveru

3 000 €

3 000€

3 000 €

3 000

3 000

3 000

155 920 €

164 284

Na schválenie je predložený návrh prebytkového rozpočtu.
Návrh prípravy rozpočtu obce na rok 2019 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých
rokoch (viď tab.) Rozpočet za rok 2018 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2019 ku
kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne
k dispozícii.
Predložený návrh rozpočtu je prebytkový. Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018, a to
v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov.

3.1. PRÍJMY
Príjmy sú súčasťou tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Členia sa na bežné a kapitálové príjmy.
Bežné príjmy tvoria podielové dane zo štátneho rozpočtu, miestne dane a poplatky, príjmy z majetku,
transfery na prenesený výkon štátnej správy a dotácie s tým súvisiace.
Daňové príjmy, najmä výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo
štátneho rozpočtu tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Výnos dane je stanovený zákonom
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Z týchto príjmov sa
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zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých
a presúvaných z orgánov štátnej správy.
Rozpočet daňových príjmov vychádza z predpokladu vyplývajúceho z VZN o miestnych daniach
a poplatkoch.
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov
a transfery.
Kapitálové príjmy v roku 2019 25 806 € plánované presun finančných prostriedkov z RF 9 886,-€
3.2. VÝDAVKY
Bežné výdavky sú navrhované na zabezpečenie základných úloh samosprávy. Rozpočet ostatných
bežných výdavkov vychádza zo skutočnosti roku 2018 a plánovanej údržby v obci.
Kapitálové výdavky zahŕňajú plánované investičné aktivity obce. Zdrojom financovania týchto aktivít
budú prostriedky z vlastných zdrojov a európskych fondov.

IV. ZHRNUTIE
Rozpočet celkom:
2019
Príjmy celkom

230 446

Výdavky celkom

230 367

Hospodárenie obce:
+

prebytok rozpočtu –
schodok rozpočtu

79

V členení:

Bežný rozpočet:
2019
Príjmy bežné

194 629

Výdavky bežné

182 625

Hospodárenie obce:
prebytok rozpočtu –
schodok rozpočtu

+

12 004
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Kapitálový rozpočet:

2019
Príjmy

25 806

Výdavky

44 742

Finančné operácie:

2019
Príjmy celkom
Výdavky celkom

10 011
3 000

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bude prerokovaný a pripomienkovaný v obecnom zastupiteľstve dňa
28.12.2018
Pripomienky budú zapracované do návrhu rozpočtu predkladaného na schválenie obecnému
zastupiteľstvu. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, dňa 13.12.2018 t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností
odporúčam obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 s c h v á l i ť .

www.lesne.sk, obeclesne@gmail.com, tel.056/6498233, mob.0918873843, DIČ:2020738973, IČO:325431
-9-

Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce
Príloha č. 2

Plán kontrolnej činnosti, na I. polrok 2019,
vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Lesné
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb.z. a novely k zákonu č.102/2010 Zb.z.
o obecnom zriadení § 18 f ) predkladám, obecnému zastupiteľstvu návrh plánu
kontrolnej činnosti - na I. polrok 2019.
Hlavné úlohy a ciele kontrolnej činnosti sú obsiahnuté v zákone č.502/2001 Zb.z.
o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje základné pravidlá,
ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly.
• Kontrola plnenia uznesení za rok 2018.
• Kontrola podaných a vybavených sťažností a petícii od občanov v roku 2018,
v súlade so zákonom č. 9 / 2010 Zb.z. o vybavovaní podaných sťažností .
• Kontrola vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2018.
• Kontrola plnenia rozpočtu a ročnej účtovnej závierky za rok 2018.
• Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
Obce Lesné za rok 2018.
• Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom obce za I. polrok 2019
• Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce I. polrok 2019.
• Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ Lesné za I. polrok 2019.
• Kontrola hospodárenia Obce Lesné s prostriedkami poskytnutými obci
zo štátneho rozpočtu za rok 2018.
• Kontrola vo výbere daní a poplatkov za I. polrok 2019 na OcÚ Lesné,
v zmysle VZN, plnenia príjmov u dane z nehnuteľností, miestne dane, miestny
komunálny a drobný stavebný odpad, daňové priznania k dani
z nehnuteľností, oslobodenie od platenia daní a poplatkov
• Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
V zmysle predloženého návrhu plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky,
závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového
rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe
ktorých bude potrebné vykonať iné neplánované kontroly.

28.12.2018

Frenová Emília
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č .02/01/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
Konaného dňa 28.12.2018
k bodu :

Kontrola uznesení .

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OZ . Uznesenia boli splnené.
Uznesenie 01/02/2018 zo dňa 10.12.2018 sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 02/02/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu : Výročná správa obce za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
výročnú správu obce za rok 2017

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č. 02/03/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu : Správa audítora za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 02/04/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu : Zásady odmeňovania poslancov obce Lesné
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obce Lesné

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č. 02/05/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu :

Rozpočet na rok 2018 .

Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
a berie na vedomie stanovisko

a) schvaľuje
rozpočet obce na rok 2019

b) berie na vedomie
výhľadový rozpočet obce na rok 2020 a rok 2021.

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce

Uznesenie č. 02/06/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu: plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lesné
Lesné 81, 071 01 Michalovce

Uznesenie č. 02/07/2018
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lesné
konaného dňa 28.12.2018
k bodu: rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Lesné v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
nájom nebytových priestorov pre slovenskú poštu podľa podmienok v končiacej sa
nájomnej zmluve na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3. mesiace

V Lesnom 28.12.2018

Peter Bobík
starosta obce
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