Obec K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach konaného
dňa 7.2.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starostka obce privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutie s počtom prítomných
poslancov štyri je uznášaniaschopné.
Predložila poslancom návrh programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach
a predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje návrh programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach
konaného dňa 7.2.2019 v znení:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Menovanie zástupcu starostky obce
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
6. Stav majetku obce k 31.12.2018
7. Plnenie rozpočtu obce za r. 2018
8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za r. 2018
9. Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kolinovce
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti I.2019
13. Smernica č. 1/2019 o poplatkoch za odplatné úkony a služby, a výške úhrad za prenájom
majetku obce Kolinovce
14. Projektové zámery obce
15. Pripomienky občanov
16. Program kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na r. 2019
17. Interpelácia poslancov
18. Rôzne
19. Záver
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 17/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 1
Starostka obce určila za zapisovateľku Mgr. Gabrielu Kožárovú.

K bodu 2
Starostka obce určila za overovateľov zápisnice poslancov Oľgu Barbušovú a Mgr. Dagmaru
Lopatkovú.

K bodu 3
Starostka obce informovala poslancov o plnení uznesení, ktoré sú splnené alebo v priebežnom plnení.

K bodu 4
 Starostka obce v zmysle §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
poveruje za zástupcu starostky Obce Kolinovce poslankyňu Mgr. Dagmaru Lopatkovú
s účinnosťou od 7.2.2019. Kompetencie a pracovná náplň sú uvedené v písomnom poverení.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia :
OZ v Kolinovciach berie na vedomie poverenie zástupcu starostky obce Kolinovce Mgr. Dagmary
Lopatkovej s účinnosťou od 7.2.2019. Kompetencie a pracovná náplň sú uvedené v písomnom poverení.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 18/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 5
 Starostka obce predložila v súlade s §15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení návrh na zriadenie Komisie stavebnej, ochrany životného prostredia a verejného poriadku
a Komisie pre kultúru a šport. Úlohou komisie je byť poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom pri obecnom zastupiteľstve. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach sa
s návrhom stotožnili.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje zriadenie
1.) Komisie stavebnej, ochrany životného prostredia a verejného poriadku
2.) Komisie pre kultúru a šport.
Termín : volebné obdobie 2018 - 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 19/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
 Starostka obce na základe vzdelania a okruhu znalosti navrhla za predsedu Komisie stavebnej,
ochrany životného prostredia a verejného poriadku poslanca JUDr. Mareka Čuchrana. Za
členov komisie odporúča všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach volí predsedu Komisie stavebnej, ochrany životného prostredia a verejného
poriadku JUDr. Mareka Čuchrana.
Termín : volebné obdobie 2018 - 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Lopatková)
0
1 (Čuchran)

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 20/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach volí za členov Komisie stavebnej, ochrany životného prostredia a verejného
poriadku Oľgu Barbušovú, Eriku Borženskú, Vlastu Borženskú a Mgr. Dagmaru Lopatkovú.
Termín : volebné obdobie 2018 – 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 21/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
 Starostka obce na základe okruhu znalosti a skúsenosti v danej oblasti navrhla za predsedu
Komisie pre kultúru a šport poslankyňu Oľgu Barbušovú.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach volí predsedu Komisie pre kultúru a šport Oľgu Barbušovú.
Termín : volebné obdobie 2018 – 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy (Borženská E. Čuchran,,Lopatková)
0
1 (Barbušová)

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 22/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
 Starostka obce predložila návrh na členov Komisie pre kultúru a šport – Erika Borženská, Vlasta
Borženská, JUDr. Marek Čuchran, Mgr. Dagmara Lopatková.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach volí za členov Komisie pre kultúru a šport Eriku Borženskú, Vlastu Borženskú,
JUDr. Mareka Čuchrana a Mgr. Dagmaru Lopatkovú.
Termín : volebné obdobie 2018 – 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 23/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 6
 Ekonómka obecného úradu Mgr. Kožárová predložila poslancom k nahliadnutiu Inventarizáciu
obce k 31.12.2018 a informovala poslancov o stave majetku obce Kolinovce k 31.12.2018. /viď
príloha č. 1/
Ekonómka obecného úradu predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach berie na vedomie stav majetku obce Kolinovce k 31.12.2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 24/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 7
 Ekonómka obecného úradu predložila Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Kolinovce
za r. 2018 k 31.12.2018. / viď príloha č. 2/
Ekonómka obecného úradu predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Kolinovce za r.
2018 k 31.12.2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 25/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 8
 Starostka obce z dôvodu práceneschopnosti hlavného kontrolóra obce, predložila poslancom
Správu hlavného kontrolóra obce Kolinovce o kontrolnej činnosti za r. 2018. /viď príloha č.3/
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Kolinovce o kontrolnej
činnosti za r. 2018.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 26/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 9
 Starostka obce predložila návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Kolinovce/ ďalej len Zásady/. Podstatnou navrhovanou zmenou pri odmeňovaní poslancov je
- odmena poslanca za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a na zasadnutí komisie,
- vypustené odmeňovanie zástupcu starostu obce.
Bližšie podmienky sú špecifikované v Zásadách. Podľa novely zákona o obecnom zriadení
odmenu zástupcovi starostu obce určuje starosta obce.
Poslankyňa Olga Barbušová na základe podmienok odmeňovania uvedených v Zásadách
navrhla, aby výška odmeny predsedu a člena komisie bola rozdielna. Po prerokovaní
predloženého návrhu sa poslanci zhodli na výške odmeny pre predsedu komisie – 20,00 eur /
účasť a člen komisie – 15,00 eur / účasť.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Kolinovce.
Termín:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

od

07.02.2019

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 27/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 10
Starostka obce predložila poslancom návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Kolinovce, ktoré upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce, rozpočtový proces a definujú
zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kolinovce.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 28/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 11
Starostka obce predložila návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019 na zmenu rozpočtu obce a to
z dôvodu navýšenia výnosu dane z príjmov územnej samospráve a úprave výdavkových položiek
súvisiacich so zámermi obce.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenia č. 1/2019.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 29/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 12
Starostka obce informovala poslancov, že z dôvodu práceneschopnosti hlavného kontrolóra, predkladá
za neho Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolinovce na 1. polrok 2019.
Poslanci OZ bez pripomienok.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
OZ v Kolinovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolinovce na 1.
polrok 2019.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 30/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 13
Starostka obce predložila poslancom návrh Smernice č. 1/2019 o poplatkoch za odplatné služby obce
Kolinovce, ktorá upravuje poplatky za odplatné úkony a služby a výšku úhrad za prenájom majetku obce
Kolinovce. Oboznámila poslancov so zverejneným Návrhom VZN č.1/2019, ktorým sa ruší VZN Obce
Kolinovce o úhradách za práce vykonávané orgánmi a zariadeniami obce Kolinovce č.2/2011, ktoré nie
je v súlade s platnou právnou úpravou. Poslanci po prerokovaní navrhli poplatky za odplatné služby
obce Kolinovce, ktoré sú uvedené v Smernici č.1/2019 .
Starostka obce predniesla návrh uznesenia:
 OZ v Kolinovciach schvaľuje Smernicu č. 1/2019 o poplatkoch za odplatné služby obce
Kolinovce
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

4 hlasy (Barbušová, Borženská E.,Čuchran, Lopatková)
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach prijalo uznesenie č. 31/2019, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 14
Starostka obce informovala poslancov o začatých projektových zámeroch obce a to :
 Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko, prípravne práce na stavebné povolenie
a realizáciu stavby ,
 V spracovaní je žiadosť o finančné prostriedky na detské ihrisko z úradu vlády SR, prebiehajú
prípravne práce k územnému konaniu príp. k ohláseniu



Ohliadkou kultúrneho domu došlo k predbežným rokovaniam na spracovanie projektovej
dokumentácie k stavebnému povoleniu na rekonštrukciu kultúrneho domu

K bodu 15

- bez príspevku

K bodu 16
Starostka obce požiadala poslancov, aby do najbližšieho zasadnutia predložili návrhy na kultúrne,
športové a spoločenské podujatia na r. 2019 . Poslanci sa v rozprave dohodli, že zostavením návrhu je
poverená predsedníčka Komisie pre kultúru a šport Oľga Barbušová.
K bodu 17

- bez príspevku

K bodu 18
Starostka obce informovala poslancom
 o výsledku valného zhromaždenia PVS a.s. Poprad a o predpokladaných obdobiach výstavby
vodovodu a kanalizácie v obci. V najbližšom období plánuje pracovné stretnutie s riaditeľom
spoločnosti.
 o výsledku pracovného stretnutia s právnou zástupkyňou obce, ktorá zastupuje obec ako
vedľajšieho účastníka v prebiehajúcom súdnom spore
 o priebehu, výsledku, príjmoch a nákladoch na hokejový turnaj o pohár starostky obce KHL
2019, ktorý sa konal 26.01.2019. Turnaja sa zúčastnili 4 družstva mužov a 2 zmiešané družstva
deti.
K bodu 19
 Na záver sa starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila 2. zasadnutie OZ
Kolinovce.
Začiatok zasadnutia OZ : 17,00 hod.
Ukončené zasadnutie OZ : 20,00 hod.
Zapísala : Mgr. Gabriela Kožárová

vl.r.
Jitka Puhallová
starostka obce

Overovatelia zápisnice :

Oľga Barbušová

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

Mgr. Dagmara Lopatková

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

Príloha č. 1

Obec KOLINOVCE
Kolinovce 129
053 42

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS
Na základe Príkazu starostu obce Kolinovce na vykonanie inventarizácie majetku
a záväzkov zo dňa 30.10.2018, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, bola dňa 3.12.2018 ukončená kompletná inventarizácia majetku obce
Kolinovce pozostávajúca z jednotlivých dielčích inventúr, vynímajúc DIK č.1 – dokladová
inventúra.
Hlavná inventarizačná komisia prevzala kompletné inventúry dielčích inventarizačných
komisií č. 2 – 6 v termíne do 3.12.2018. Fyzické inventúry boli vykonané do 3.12.2018 so
stavom k 30.11.2018. Po prejednaní skutočných stavov zistených fyzickou inventúrou a stavov
účtovných konštatuje, že neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Pri prejednaní
jednotlivých návrhov na vyradenie došla k záveru, že tieto návrhy sú opodstatnené a v obsahu,
v akom boli zostavené, ich schvaľuje.
Stav majetku k 30.11.2018
účet
013

názov
softvér

skutočný stav

účtovný stav

rozdiel

zistený inventúrou

podľa účtovníctva

(schodok,prebytok)

427,00

427,00

0

92,61

92,61

0

334,39

334,39

2 415,27

2 415,27

2 187,27

2 187,27

228,00

228,00

585 270,15

585 270,15

536 702,91

536 702,91

3 614,69

3 614,69

Kultúrny dom

23 119,78

23 119,78

Hasičská zbrojnica

21 832,77

21 832,77

stroje, prístroje, zariadenia

25 113,27

25 113,27

22 112,61

22 112,61

0,00

0,00

1 490,40

1 490,40

z toho:
Obecný úrad
Materská škola
018

drobný nehmotný majetok

0

z toho:
Obecný úrad
Materská škola
021

stavby

0

z toho:
Obecný úrad, obec
Materská škola, Školská jedáleň

022

z toho:
Obecný úrad, obec
Materská škola, Školská jedáleň
Kultúrny dom

0

023

Hasičská zbrojnica

1 510,26

1 510,26

dopravné prostriedky

5 715,79

5 715,79

5 715,79

5 715,79

39 677,66

39 677,66

Obecný úrad, obec

23 929,69

23 929,69

Materská škola, Školská jedáleň

15 265,03

15 265,03

1 282,78

1 282,78

394,96

394,96

53 176,59

53 176,59

0

383,86

383,86

0

13 933,26

13 933,26

0

Obecný úrad

6 023,36

6 023,36

Materská škola, Školská jedáleň

1 264,96

1 264,96

Kultúrny dom, knižnica

2 314,25

2 314,25

Hasičská zbrojnica

4 330,69

4 330,69

0

z toho:
Hasičská zbrojnica
028

drobný dlhodobý hmot.maj.

0

z toho:

Kultúrny dom, knižnica
Hasičská zbrojnica
042

rozpracované investície

112100 sklad - obec
INV

Drobný majetok (inventár)
z toho:

Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27
zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov – negatívne.
Hlavná inventarizačná komisia:
Predseda:

Vincent Bača

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

Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Kožárová

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

Členovia:

Vlasta Borženská

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

Erika Borženská

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

Dalibor Madeja

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

Marek Ondov

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

Mária Čečová

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

Magda Grohreginová

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

Kolinovce, 3.12.2018

Dielčia inventarizačná komisia č.1:

DOKLADOVÁ INVENTÚRA

Stav majetku k 31.12.2018

účet

názov

013

Softvér

018

Drobný dlhodobý NM

021

Stavby

022
023

Stroje, zariadenie, hnuteľné veci
Dopravné prostriedky

028

Drobný dlhodobý HM

031

Pozemky

042

Rozpracované investície

069
073

skutočný stav

účtovný stav

rozdiel

zistený inventúrou

podľa účtovníctva

(schodok, prebytok)

427,00

427,00

0,00

2 415,27

2 415,27

0,00

633 004,79

633 004,79

0,00

25 113,27
5 715,79

25 113,27
5 715,79

0,00
0,00

39 997,66

39 997,66

0,00

736,66

736,66

0,00

9 989,95

9 989,95

0,00

Finančný majetok
Oprávky k softvéru

89 513,80
427,00

89 513,80
427,00

0,00
0,00

078

Oprávky k DDNM

2 301,27

2 301,27

0,00

081

Oprávky k stavbám

292 458,44

292 458,44

0,00

082

Oprávky k strojom, zariad.,...

23 380,67

23 380,67

0,00

083

Oprávky k dopravným prostried.

5 715,79

5 715,79

0,00

088

Oprávky k DDHM

38 927,47

38 927,47

0,00

112
211

Sklad
Pokladne

754,98
369,66

754,98
369,66

0,00
0,00

213

Ceniny

313,20

313,20

0,00

221

Bankové účty

9 625,80

9 625,80

0,00

315

Pohľadávky ostatné

2 548,64

2 548,64

0,00

318

Pohľadávky z nedaňových P

1 021,13

1 021,13

0,00

319

Daňové nedoplatky

2 521,44

2 521,44

0,00

321
323

Dodávatelia
Rezervy

3 013,43
400,00

3 013,43
400,00

0,00
0,00

331

Záväzky voči zamestnancom

5 714,82

5 714,82

0,00

336

Záväzky voči poisťovniam

7 615,90

7 615,90

0,00

342
372

Záväzky voči DU
Transfery a ostat. zúčtovania

3 611,87
2 394,68

3 611,87
2 394,68

0,00
0,00

378

Iné pohľadávky

19,11

19,11

0,00

379

Iné záväzky

3,96

3,96

0,00

381

Náklady budúcich období

111,54

111,54

0,00

384

Výnosy budúcich období

139 171,62

139 171,62

0,00

391

Opravné položky k daniam

1 534,04

1 534,04

0,00

428
461

HV minulých rokov
Bankový úver

322 665,37
8 000,00

322 665,37
8 000,00

0,00
0,00

472

Sociálny fond

286,57

286,57

0,00

Predseda:

Mgr. Gabriela Kožárová

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

Členovia:

Jitka Puhallová

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

Mgr. Dagmara Lopatková

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

Kolinovce 20.1.2019

Príloha č. 2

Obec Kolinovce, č. 129, 053 42 Kolinovce
IČO: 00329266

MONITOROVACIA SPRÁVA
o plnení rozpočtu
OBCE KOLINOVCE
k 31.12.2018

Predložené:

Obecnému zastupiteľstvu obce Kolinovce

Vypracoval:

Mgr. Gabriela Kožárová

Zostavené k:

31.12.2018

Zostavené dňa:

1.2.2019

Monitorovanie a hodnotenie je dôležitým nástrojom verejnej kontroly samosprávy.
Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu.
Monitorovacia správa obsahuje informácie o priebežnom finančnom plnení rozpočtu
obce za obdobie 01-12/2018.
Finančné hospodárenie obce Kolinovce sa riadi rozpočtom, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 Uznesením číslo č. 53/12/2017.
Rozpočet obce Kolinovce na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením §10 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového
rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Rozpočet obce v roku 2018 k 31.12.2018 bol upravený dňa 9.1.2018 uznesením č.
8/1/2018 Rozpočtovým opatrením č.1/18, dňa 19.6.2018 uznesením č. 39/6/2018 Rozpočtovým
opatrením č.2/18, dňa 30.10.2018 uznesením č. 63/10/2018 Rozpočtovým opatrením č.3/18.

Plnenie rozpočtu príjmov
(v €)
Čerpanie príjmovej časti rozpočtu:

Rozpočet
príjmov

Skutočnosť
naplnenia
príjmov celkove

% plnenia

210 300,00

210 043,52

99,88 %

29 900,00

29 889,78

99,97 %

30 000,00

54 981,23

183,27 %

270 200,00

294 914,53

109,15 %

Celkove

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie P
SPOLU:

Pozn:
Kapitálové príjmy tvorí dotácia z MVSR na „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“
Finančné operácie príjmové tvorí zapojenie finančných zdrojov z r. 2017 a finančné zdroje
získané z municipálneho úveru od Prima banky.

Plnenie rozpočtu výdavkov
(v €)
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:

Rozpočet
príjmov

Skutočnosť
naplnenia
príjmov celkove

% plnenia

220 900,00

219 956,47

99,57 %

49 300,00

48 983,03

99,36 %

0,00

20 426,86

270 200,00

289 366,36

Celkove

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie V
SPOLU:

Pozn: Finančné operácie výdavkové tvoria splátky úveru k 31.12.2018.
Kapitálový rozpočet - plnenie:
OcÚ (umývačka riadu, rob.vysávač):
Stavebné úpravy HZ
:
Cintorín (kolumbárium)
:
Interiérové vybavenie MŠ,ŠJ:
(kovová bezpečnostná skriňa,
umývačka riadu, mixér, notebook) :

753,70 €
41 616,64 €
4 998,00 €
1 614,69 €

%
107,09 %

Príloha č. 3
Obec Kolinovce
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Predložené na Obecné zastupiteľstvo
Január 2019
Bod programu:

Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kolinovce za rok 2018

Predkladá:

Materiál obsahuje:

Ing Vladimír Vaščák
Hlavný kontrolór

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.
Dôvodová správa
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) predkladám správu o kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť bola vykonávaná
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I a II. polrok boli vykonané tieto kontroly:
A. Základné úlohy hlavneho kontrolóra obce na I. polrok 2018
1) Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Správa o kontrolnej činnosti bola predložená a poslancami OZ obce 9.1. 2018 zobraná na vedomie.
2) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Kolinovce za roky 2018-2020
a 2018
Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce na roky 2018-2020 bolo predložené na rokovaní OZ dňa 18
12.2017 a bolo zobrané na vedomie
3) Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.a 2 polrok 2018
Návrhy plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol predložený 22.11.2017
31.5.2018 a uzneseniami obecného zastupiteľstva boli schválené.

a na 2.polrok dňa

4) Stanovisko k záverečnému účtu za r. 2017.
Stanovisko bolo predložené 19.06. 2018 obec. zastupiteľstvu s doporučením záverečný účet schváliť
5) Kontrola plnenia a čerpania náhodne vybraných rozpočtových položiek za I.Q. 2018
Správa z kontroly bola prejednaná 19.6.2018 na obecnom zastupiteľstve.
B. Kontrolná činnosti na II. polrok 2018
1) Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva v I. polroku 2018.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. Správa bola prejednaná zastupiteľstvom dňa 30.10.2018

2) ) Kontrola vybavovania sťažnosti na základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach za rok
2018.

Kontrola bola vykonaná a predložená OZ 3.12.2018. V r.2018 nebola podaná sťažnosť v zmysle zákona
o sťažnostiach.
Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené
činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,/VS/
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v
pôsobnosti orgánu verejnej správy

Kontrolou bolo zistené že obec Kolinovce v roku 2018 vedie evidenciu sťažnosti v súlade so zákonom 9/2010 o
sťažnostiach. Kontrolou bolo zistené že obec zaevidovala aj viacero podaní, ktoré boli vyjadreniami, alebo mali
charakter podnetu, či žiadosti alebo návrhu avšak nebolo sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

C. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce
1) Účasť školeniach organizovaných ZHK
2) Účasť na školeniach organizovaných RVC
3) Účasť na rokovaniach OZ

Kolinovce 9.1.2019
Ing. Vladimír Vaščák
kontrolór obce

