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Pritomní: podla prezencnej listiny, zaciatok o 18.00hod. ~~\;- - läkart Zft_.., .. .. -..-
Rokovanie obecného zastupitelstva otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov:
Mareka Rybarcáka, Pavla Kalmana, Pavela Gedora a Jána Carabu ako aj hlavného kontrolóra
Bartolomej Marcincina a pracovnícky obecného úradu. Konštatovala že zasadanie OZ je
uznášania schopné.

Bod C.1 - Otvorenie.

Starostka obce otvorila zasadnutie o 18:00 hodine a precítala návrh programu podla pozvánky
na zasadnutie.

Program zastupitelstva na základe pozvánky:
l. Qtvorenie
2. Volba overovatelov, návrhovej komisie a zapisovatelov.
3. Súhlas s umiestnením trafostanice na obecnom pozemku.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Audit za rok 2016.
6. Stanovisko HK k návrhu rozpoctu na rok 2018 s výhladom na roky 2019-2020.
7. Návrh rozpoctu obce Nižný Krucov na rok 2018 - predkladá starostka obce.
8. Oprava obecného rozhlasu.
9. Stanovisko rímskokatolíckej cirkvi.
10. Diskusia.
ll. Záver.

Návrhy poslancov na úpravu programu do podoby:

l. Otvorenie.

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
3. Volba overovatelov, navrhovej komisie a zapisovatelov.
4. Súhlas s umiestnením trafostanice na obecnom pozemku.
5. Kontrola plnenia uznesení.-
6. Auditza rok 2016a stanoviskoHKk audituza rok2016. .

7. Stanovisko HK k návrhu rozpoctu na rok 2018 s výhladom na roky 2019-2020.
8. Návrh rozpoctu obce Nižný Krucov na rok 2018 - predkladá starostka obce.
9. Harmonogram zasadnutí na rok 2018.
10.Návrh plánu kontrolnej cinnosti na prvý polrok 2018.
11. Oprava obecného rozhlasu.
12. Stanovisko rímskokatolíckej cirkvi.
13. Žiadost HK o vyplatenie odmeny.
14.Diskusia.
15.Záver.

Hlasovanie o tomto upravenom programe:

Hlasovanie:

Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.



Návrh na uznesenie k bodu c.2

A:Schvalujeme program zasadnutia obecného zastupitelstva.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,PavolKalman, MarekRybarcák,Pavel Gedor.
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrhbol prijatý.

Bod c. 3 - Volba overovatelov. návrhovei komisie a zapisovatelov.

Za overovatelov zápisnice navrhnutý Gedor Pavel a Rybarcák Marek.
Za clenov návrhovej komisie navrhnutý Kalman Pavol a Rybarcák Marek.
Za zapisovatela zápisnice navrhnutý Caraba Ján.
Hlasovanie:
Za: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k boduc.3

A:Schvalujeme overovatelov, návrhovú komisiu a zapisovatela.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,PavolKalman,Marek Rybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Bod C.4 - Súhlas s umiestnením trafostanice na obecnom pozemku.

K tomuto bodu vystúpil pán Daniel.Boroš, ktorý informovalo svojej žiadosti ako aj o tom, že
VSE žiadá odpredat pozemok pod trafom za 1.- euro. Poslanci informovali p. Boroša, že pred
niekolkými mesiacmi jednali s VSE o rovnakom prípade a VSE požadovala len zriadenie
vecného bremena za ktoré bolo VSE ochotné zaplatit obci 500.- euro. Poslanci požiadali p.
Boroša, aby dohodol rovnaké podmienky a predložil návrh na budúcom zasadaní.

Bod c. 5 - Kontrola plnenia uznesení.

Správu z kontroly vykonanej na základe uznesenia c. 62/2017 financnou komisiou v zložení:
Caraba Ján a Rybarcák Marek predniesol poslanec Caraba Ján a je súcastou tejto zápisnice.
Starostka obce precítala list clena financnej komisie poslanca Jána Hermanovského, ktorý
vypracoval vyjadrenie na základe kontroly obecného úradu, ktorú vykonal 20.11.2017-
23.11.2017 a je súcastou tejto zápisnice.



Bod c. 6 - Audit za rok 2016 a stanovisko HK k auditu za rok 2016.

Správu nezávislého audítora ajeho list poslanci dostali e-mailovou poštou aje súcastou tejto
zápisnice.
HK predniesol stanovisko k správe nezávislého audítora, ktoré je tiež súcastou tejto
zápisnice.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora s výhradami uvedenými v stanovisku HK.

Bod c. 7 - Stanovisko HK k návrhu rozDoctuna rok 2018 s whl'adom na roky 2019-2020.

HK predniesol stanovisko k návrhu rozpoctu na rok 2018, ktoré je súcastou tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpoctu.

Bod C.S - Návrh rozooctu obce Nižnv Krucov na rok 2018 - Dredkladástarostka obce.

Starostkaobce dala hlasovat o návrhu rozpoctu (hlavné kategórie), ktorý bol zverejnený
a poslanci ho obdržali aj e-mailovou poštou a je súcastou tejto zápisnice.

IDasovanie:
Za: O
Proti: Ján Caraba, Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor
Zdržal sa: O
Návrh nebol prijatý.

Na návrh poslanca Mareka Rybarcáka upravit starostkou predložený návrh
rozpoctu - hlavné kategórie na rok 2018 v položke:
0111 verejná správa z ciastky 66070,00 na ciastku 48865,00
0451 cestná doprava z ciastky Ona ciastku 21 355,00
0620rozvojobcez ciastky7 806na 6 806
09111 predškolská výchova z ciastky 39 412,00 na ciastku 36 262,00

IDasovanie:
Za tieto zmeny:Ján Caraba,Pavol Kalman,Marek Rybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu C.S

A: Neschval'ujenávrh rozpoctupredloženéhostarostkouobce.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

B: Schval'ujenávrh rozpoctupredloženéhostarostkouobce po úpravách.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.



Bod C.9 - Hannonogram zasadnutí na rok 2018.

Harmonogram zasadnutí na rok 2018 precítala starostka obce aje súcastou tejto zápisnice.
Starostka nesúWasís týmto harmonogramom.

IDasovanie:
Za harmonogram:Ján Caraba,PavolKalman,Marek Rybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu c.9

Schval'ujemeharmonogramzasadnutíOZ na rok 2018.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,PavolKalman, MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Bod c. 10 - Návrh plánu kontrolnei cinnosti na prvý polrok 2018.

Návrh kontrolnej cinnosti predniesol HK a je súcastou tejto zápisnice. Starostka obce dala
hlasovat o tomto návrhu.

IDasovanie:
Za plán: Ján Caraba,PavolKalman,Marek Rybarcák,Pav~lGedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu c.lO

Schvalujeme plán kontrolnej cinnosti na 1. polrok 2018.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Bod c. 11 - Onrava obecného rozhlasu.

OZ poveruje obec vypracovaním prieskumu ohladom opravy miestneho rozhlasu.

IDasovanie:
Za plán: Ján Caraba,PavolKalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.



Návrh na uznesenie k bodu c.ll

Poverujemeobecvypracovanímprieskumuohladom opravy miestnehorozhlasu.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba.,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Bod c.12 - Stanovisko rímskokatolíckej cirkvi.

Zo stanoviskom sa poslanci oboznámili a poverujú obec oboznámením pani Sih-: L:..:;,g..
o možnosti obrátit sa na stavebný úrad.

I
I

IDasovame:

Za plán: Ján Caraba.,Pavol Kalman, Marek Rybarcák, Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O

Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu c.U

Poverujeme obec oboznámit pani Silviu Kocákovú s touto možnostou.

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba.,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Bod C.13 - Žiadost HK o vyplatenie odmeny.

HK požiadal obec o vyplatenie financných kompenzácií výdavkov z dôvodu :=~:,'. :. 4D.i
školení a kurzov k legislatívnym zmenám. Žiadost HK o odmenu je súcastou ter~ ~.~,,~~

IDasovanie:
Za vyplatenieodmeny:Ján Caraba.,Pavol Kalman,MarekRybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.

Návrh na uznesenie k bodu c.13

OZ pove_rujeobec vyplatit odmenu HK a to 30% z platu za rok 2017 (co ciní cca 265 -€ :~._

IDasovanie:
Za uznesenie:Ján Caraba.,Pavol Kalman,Marek Rybarcák,Pavel Gedor
Proti: O
Zdržal sa: O
Návrh bol prijatý.



Bod C. 14 - Diskusia.

Prebehol rozhovor o kanalizacnom a vodovodnom pripojení novostavby p. Boroša na zaciatku
obce.

Bod C.15 - Záver.

Starostka obce podakovala prítomným a ukoncila zasadnutie o 1935hod.

~~
Mare Rybarcák "~

Zapísal: kL
Ján Caraba

Overovatelia:

Návrhová komisia:

Má'n~kRybarcák
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Správa
.. financnejkomisieObecnéhozastupitel'stva

obce Nižnv Krucov z kontrolv konanei dna 13.11.2017

Kontrola bola vykonaná v kontrolovanom subjekte - Obec Nižný Krucov, ICO: 00332615, dna
13.11.2017 clenmi financnej komisie: poslanec Ján Caraba, poslanec Marek Rybarcák, poslanec Ján
Hermanovský sa nezúcastnil.
Pri kontrole boli za kontrolovaný subjekt pritomní : Mgr. Vladimíra Hermanovská- starostka obce,
IvanaVacelová - zamestnankyna obce,Zuzana Boršcová Žipajová - zamestnankyna obce.
Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia OcZc. 62/2017 zo dna 3.11.2017 za úcelom
preskúmali skutocností zistené kontrolou vykonanou hlavným kontrolórom obce c.2/2017 s cielom
preverit zákonnost nakladania s financnými prostriedkami obce, ako aj dodržiavanie vnútorných

""" predpisovobce.

Opis ziskných skutocností.
..

Kontrolou bolo zistené, že obec vykonala financné operácie v rozpore so schválenými uzneseniami
obecného zastupitelstva:

Úhrady za služobný mobilný telefón (c. tel.: 0918461966) za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 boli
realizované v rozpore s uznesením OcZ C. 61/2015, ktoré urcilo mesacnú úhradu nákladov za
služobný mobilný telefón starostky obce vo výške maximálne20€ mesacne vrátane DPH. Skutocné
nákladyna úhradyza služobnýmobilnýtelefón boli realizovanétakto:
faktúra 7IF suma 86,58 - 8,4 (parkovné) -11,8 (uhradené starostkou)-20(schválené) = nad schválený
limit vyplatené 46,38€
faktúra 33IF suma 78,6 - 3,6 (parkovné) -8,62 (uhradené starostkou) -20(schválené) = nad schválený
limit vyplatené46,38€
faktúra 57IFsuma 85,8 - 4,8 (parkovné) -14,64 (uhradené starostkou) -20(schválené) = nad
schválený limit vyplatené46,38€ '

faktúra 80IF suma 82,8 - 7,86 (parkovné) -8,62 (uhradené starostkou) -20(schválené) = nad
schválený limit vyplatené46,38€
faktúra 103IFsuma 77,2 - 1,2-(parkovné)-9,62 (uhradené starostkou) -20(schválené) = nad
schválený limit vyplatené46,38€
faktúra 131IFsuma 95 - 6 (parkovné) -22,62 (uhradené starostkou)-20(schválené) = nad schválený
limit vyplatené46,38€

Pracovné cesty starostky obce boli realizované za obdobie od 1.1.2017. do 30.6.2017 v rozpore
s uznesením OcZ C.62/2015, podla ktorého pracovnécesty starostu obce, ako aj spôsob dopravya úcel
pracovnejcesty schvaluje poverenýposlanecOcZ - RybarcákMarek. Za kontrolovanéobdobiestarostka
vykonala pracovné cesty bez predchádzajúceho schválenia povereným poslancom a z financných
prostriedkovobcejej boli vyplatenécestovnénáhradytakto:
hotovostné výdavky 7/PV suma 370,76 €
hotovostné výdavky 16/PV suma 372,84 €
hotovostné výdavky 35/PV suma 437,84 €
hotovostné výdavky 58/PV suma 366,38 €
hotovostné výdavky 78/PV suma 372,84 €
hotovostné výdavky 108/PV suma 441,50 €

Z prostriedkov obce vykonala starostka obce vobdobí od 1.1.2017. do 30.6.2017 úhrady, ktoré
neboli schválené obecným zastupitelstvom, co je v rozpore s uznesením OcZ C. 62/2015, podla
ktorého starosta obce môže rozhodovat o úhradách v rámci rozpoctu obce do výšky nepresahujúce;
200,-€ v jednotlivom pripade.
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Na základe uznesenia c.60/2015 b) (používanie prostriedkov obce na úhrady za tovary, práce a
služby zahrnuté v rozpocte obce, ocz poveruje pána Caraba Ján, poslanca OcZ) poslanec Ján Caraba
dodatocne odsúhlasil úhrady nad 200.- €, ktoré objektívne súviseli s chodom obecného úradu
z výnimkou zakúpenia zlatej retiazky bez schválenia OcZ. Jedná sa doklad:
hotovostné výdavky 68/PV suma 561.- €

Návrh na oDatrenie:

Vyžadovat dôsledné dodržiavanie uznesení obecného zastupitelstva obcou.
Škodu spôsobenú obci nedodržiavaním uznesení obecného zastupitelstva vo výške 3201,44 €
vymáhat od zodpovednej osoby, ktorou je štatutár obce Mgr. Vladimíra Hermanovská.

Správa vypracovaná v Nižnom Krucove dna 13.11.2017

Prítomný clenovia financnej komisie: Ján Caraba

Marek Rybarcák
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Vyjadrenie aena financnej komisie Jána Hermanovského, poslanca Oz,
zástupcu starostky k správe z financnej kontroly ,ktorú predložil HKobce za
I.polrok 2017:

Ako clen financnej komisie som tiež podrobne vykonal financnú kontrolu obecného
úradu v dnoch 20.11.2017-23.11.2017 na základe Uznesenia c.62/2017, pretože dna
13.11.2017 som bol pracovne odcestovaný v zahranicí ,nemohol som sa v ten Cten
kontro'y zúcastnit a pravdupovediac ma HKobceB.Marcincin neoslovil,ani r:rlinezavolal
ani ma neinformoval, že bude prítomný on pri fin.kontrole a poslanci, ktorí si tento den
zvoliliako den financnej kontrolyfinancnej komisieMarekRybarcáka Ján éaraba mi tiež
nedaliveCtieto skutocnosti,že akoclen fin.komisiesa mámkontrolyzúcastnit. .

Návrh správy HK obce c.2/2017 ako aj správu z fin.kontroly HK B.Marcincinasom si
vel'mi dobre precítal a následne som vykonal na obecnom (.raae kontrolu.Pri kontrole
bola prítomná starostka obce Mgr.VladimíraHermanovská a pracovnícky OCÚZuzana
Žipajová Boršcová a Ivana Vacel'ová.Prechádzal som jednotlivé úctovné doklády,
faktúry, celú úctovnú knihu, ale aj interné dokumenty obce ako napr. VZN-všetky.
Starostka ma upozornila na fakt, že voci upozorneniu prokurátora ,zo dna 18.9.2017
podala na okresnú prokuratúru podnet - upovedomenie o nedôvodnosti upozornenia
prokurátora ,aby upozornenie prokuráton, v ktorom uznáva platnost uznesení
c.60,61,62,63/2015zo dna 25.9.20).5vzalaspät. _

Starostka ma informovala, že tieto uznesenia stratili platnost, co potvrdila okr.
prokuratúra listami z dna 1.júna 2017 a listom z dna 14.júla 2016.Dozvedelsom sa, že
okr. prokurátorka JUDr. Justína Kmetová po návšteve HKobce B.Marcincinazmenila
zrazu neplatné uznesenia za platné, zmenila názor a uznesenia, ktoré boli doteraz
neplatné sú zrazu platné. Sfarostka ma informovala, že treba preto pockat ako nám
okr.prokuratúra v tejto veci odpovie a nie vyvodzovat z toho nezmyselné ~very tak,ako
to urobilHKobcevo svojejspráveo fin.kontrole. .

Zacal som podla správy HKobce vykonávat kontrolu a prišiel som na to,že ked' už HK
vypisoval vo svojej správe faktúry,tak HK obce nevypísal všetky Fa nad 200 Eur
a dokonca vypísal dobropisy t.j.vrátky,preplatky za plyn SPP v sume 589,91Eur a za
elektiriku, za kt.nám vrátili fin.prostriedky v sume 311,88 Eur, co medzi fa, ktoré má

-.- vraj podpisovat M.Rybarcákani nepatria. Hotovostný výdavok bol len jeden za celý pol
rok a to zlatá retiazka s príveskom pre riaditelkuMŠ,ktorá tu pracovala cca 40 rokov.
Chcem pripomenút HKobce ako aj poslancom ,že všetky úhrady fal\túr bolizrealizované
v rozpoctovom provizóriuv súlade s § 11 , ktoré bolo dodržané a dodržaný bol aj zákon
o rozpoctovýchpravidláchúzemnej samosprávy c.583/2004.
Ked'žeobec hospodáriia od 1.1.2017 do 19.9.2017 v rozpoctovom provizóriuv súlade s
§ 11 zákona C. 583/2004 Z.z.,preto boli dodržané na základe zákona o rozpoctových.
pravidlách aj úhrady mobilného telefónu starostky a tiež aj cestovné náhrady tuzemské,
ktoré si starostka úctuje na základe zákona o cestovných náhradách. Treba tu tiež
povedat, že starostka na zabezpecovanie chodu samosprávy ako aj na prenesený výkon
štátnej správy používasvoje súkromné motorové vozidlouž 11 rokov.-Pocas 11 rokovsi
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starostka neuplatnila amortizáciu vozidla, napr.nedala si preplatit obcou niekol'ko
znicených letných a zimných pneumab'k, alebo každorocnú opraw auta atd.Treba tu
zdôraznit fakt, že starostka vybudovala'celú obec, priniesla do obce niekol'komiliónov
eur,aby vybudovala infraštruktúru potrebnú pre n~šich obcanov a bez motorového
vozidlasa to jednoduchouskutocnitnedá. ,

To, že služobne ako starostka obce chodí do Bratislavy, aby zabezpecila rozvoj
našej obce cez rôme projekty a financné prostriedky EÚ sa odzrkadl'uje v našej .
obci, jej budovaním a zveladovaním majetku obce, takže pracovné cesty a zvlášt
do Ba.sú prínosom pre nás všetkých, ktorí v obci žijeme.

Je zarážajúce. že len HK obce s terajšími poslancami OZ prínos do obce nevidia.
NeustálYm zastrašovaním, ohováraním a osocovaním si starostka v roku 2016 za
mesiac október, november a december cestovné ani neúctovala. Podla mojich
zist~ní si starostka obce neúctovala cesty ani v tomto roku 'za .mesiac október
a november,r ale aj napriek tomu, zabezpecila chod samosprávy a prenesený výko!l
štátnej správy.

Co sa týka.pokladnicnýchzostatkov v pokladni, tak kontrolou som zistil, že HKobce sa
vel'mi mýli ,pretože VZNc.11/2008 o zásadách a o hospodárení a nakladaní s majetkom
obce N.Krucov úcinným od 1.1.2009 hovorí o pokladnicnom zostatku ku konci
pracovného dna môže byt vo výške 1991,63 Eur. Zistil som, že HK obce uvádza vo
svojej správe VZN13/2008 cl.10 bod 8., k~oré podl'a mojich zistení neexistuje a ako
poslanec, ktorý toto VZN aj schval'oval si pamätám, že nemáme 13 VZN, ale len
12,pochybila tu bývalá praa>vnícka obce Z.Marcincinová, ktorá VZN písala a tiež
posielala na zverejnenie. Taktiež si _ pamätám, že za ciasSK mohol byt zostatok
pokladne, ktorú mala na starosti Zuzana Marcincinovádo 60 tisíc Sk. Kontrolousom zistil
,že Uznesením c.14/2013 po D:Berie na vedomie po 3.Záznam o výsledku následnaj
financnej kontroly císlo 1/2013 a císlo 2/2013 sa uvádza, že HKobce Margita Orlíková
vykonala kontrolu pokladne obecného úradu za IV.štvrtrok 2012 dna 01.02.2013
a zistila uvedený skutkový stav, že obraty za mesiac október v pokladni boli príjem

'. 4.633,14Eur,výdajbol 4142,74Eura zostatokku koncumesiacaoktóberbol 1.868,15
, Eur.Tento záznamo výsledkunáslednejfinancnejkontrolyc.1/2013je dôkazomtoho,

že v pokladni bol urcite vyšší limit pokladne schválený OZ ako to uvádza vo svojej
správe nesprávne HK obce B.Marcincin. Taktiež som zistil,že pracovnícka OcU
Z.Marcincinovámala vo svojom pocítaci, na ktorom pracovala len ona, uložené niekolko
verzií VZNo zásadách a o hospodárení a nakladaní s majetkom obce N.Krucovs císlom
VZN, ktoré nebolo schválené na OZ a s rozdielnymi císlami limitu pokladne ako aj
s rôznymi rokmi vytvorenia týchto viacerých VZN. Konštatujem,že Z.Marcincinová
manipulovalas obecným pocítacom, ale aj s internými dokladmiobce.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem ,že som kontrolou zistil, že aj za pôsobnosti
bývalej pracovníckyOCÚbol v pokladni denný zostatok vyšší ako je limit schváleného
VZNc.11/2008.
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Kontrolou som zistil, že nepatrnéprekroceniepokladnev máji 2017 ,nakd~ . -al ]a
obcanom dorucené rozhodnutia, aby zaplatili a v júni 2017 vzniklo kvä: ..~_ 3ft.
, miestnychpoplatkovaTKO .Z môjhopohladu tu k porušeniu zákona c ~... L __
pravidláchúzemnej samosprávy nedošlo. .

Dospel som k zisteniu, že poslanci prišli na obecný úrad kontrolovat ciT'$: ~
spolu s HK obce, ci dobre pokontrolovaI za 1.polrok 2017 doklady, I<t:7é_,~ -=

svojej správe. Na základe zistených skutocností a na základe správy o ~ C.J{.,~ -ol
obce som dospel k záveru, že HK obce nepravdivými informáciami stažt..-,e ::-a: ~
a neustále osocuje nepravdivými informáciami z porušovania zákona c"~.. = t_
pravidlách starostku obce.
V závere konštatujem, že HK obce nesprávne skontroloval interné doklad". :r.c: -= ~
nesprávne preskúmal fakty. a sk~ocnosti ako napr. (napr.VZNc.1L7XE. ~ ::
vyf"l.odnotil,pretože starostka obce dodržiavala zákon o rozpoctových prcr&~ -= z
rozpoctové provizórium, ktoré v roku 2017 bolo do 19.9.2017, I<tITétC ~ ,~

cerpanie výdavkov zákonným spôsobom do výšky 1/12 celkových výdavka'. ~"ä::.~_
rozpoctu predchádzajúceho obdobia bolo v súlade so zákonom. .

Z hore uvedených dôvodov je zrejmé, že "kontrolné zistenia" HK sn
neodborné, nakol'ko sú vecne a právne nesprávne.
Návrh na opatrenieHK. - vymáhat náhraLy od zodpovednej osoby je
neopodstatnený v celom rozsahu! !!

ZÁVER~

ZO správy BK obce Bart~lomeja Marcincina o financnej kontrole 12 l.~ ..
2017 vyplýva, že BK obce dodnes neovláda interné (vnútorné) p~ ~
Nižný Krocov! !!
Keby tomu tak bolo, jeho .,kontrolné zistenia" by neobsahovali nicim
nepodložené a najmä nepreukázané a nesprávne tvrdenia, ktoré sú T r~\

vnútornými predpismi obce.
Tzv. "nedostatky a odporúcania alebo opatrenia" sú neodôvodnené.1ebI _
zaldadajú na nesprávnom posúdénÍ veci.
Spriva HK je neopodstatnená v celom rozsahu z toho dôvodu, že Vj""JIo~
z neznalosti zákona. .

. V NižnomKrucove,dna 23.11.2017
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SPRÁ VA NEZÁ VISLÉIIO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán obce Nižnj" Kruco\'

a obecné zastupiterstvo obce Nižn)' Krucov

Správa z auditu úctovnej závierky

Názor _

UskllJocnili sme audit Úctovnejzávierky úctovnej jednotky obec NIŽNÝ KRUCOV. !"10!",,;."-.ac'~~
sÍ1vahuk 31.12,2016,V)'kazziskov a strát za rok konciacik uvedenémudánlmu a pozna.-. .~.~

obsahujú sÚhrn -..ýznamn)'ch úctOvn)'ch zásad a úctovných metód,
Podl'a nášho názoru. priložená úctovná závierka poskytuje pravdi,,), a "ern)' obraz .- -;~-~
siUlácie obce Nižnj' Krucov 31. decembru 2016 a \')'sledkujej hospodáreniaza rL:.' - ~

k u\'edeuému dátumu podra zákona c. 431/2002 Z.z. o Úctovníctve \' znení neskorších pre...:- '

ZÚklad pre názor
Audit sme \ykonali podra medzinárodn)'ch audítorsk)'ch štandardov {International SL _ -' :
Auditing. ISA/. Naša zodpovednost podl'a ~'cho štandardov je u\edená v odseku Zl>u~. -_
auditora za audit ucto\nej zá"ierk), Od obce sme nezávislí podl'a ustanovení zákona c -~
o štatutárnom audite a zmene a doplneuí zákona c. 431/2002 Z,z. o úctO\'l\íctve v znell1 __

predpisO\ t)'kajllcichsa etiky. vrátaneEtickéhokódexuaudítqra.rele\'antn)'chpre nášalJ~.

závierky a splnili sme aj ostatné požiadav!"')'týchto ustanovení t)'kajÚcichsa etik'y.
Sme presvedcení. že audítorske dôkazy. ktoré sme ziskali. ~osk11ujúdostatocn)' a \'hodn~ ~.
nas názor.

'o.

'-

Zodpovednost štatutárneho orgán.u za úcJOV!lÚzávierk:!,!
Stalutárn) orgán je zodpovedl~' za zostavenie tejto Úctovnej zá\'ierk) tak. aby poskyto\ a_ . _ .

a vern)' obraz podla zákona o úctovníctve a za tie intemé kontrol). ktoré považuje za pv:~' .: "
zostavenie Úctovnej závierky ktoFá neobsahuje v)'zuamne nesprávnosti. ci už v dôsledk ~. ,,-

alebo chyby.Pri zostavovaní Úctovnej závier!,.1' je štatutárny orgán zodpovedn): za z
a ~chopnosti Úctovnej jednotk) nepretržite. pokracovat vo svojej cinnosti~ za opísanie ". , '.

I~"ajuclch sa nepretržitého pokracovania v cinnosti. ak je to potrebné. a za použitie p~ :o ~. ~

ncpre:tr2itého pokracovania v cinnosti \ úctovníctve.Štatutárny orgán je dalej zodp..
dodržiavanie: povinnosti podl'a Zákona c, 583/2004 Z.z, o rozpoctov)'ch pravidlác~
samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení /dalej le
o rozpocto\')ch pravidlách"/'

-

Zodpoverlnost audítora za audit úctovnej závierky
~ašou zodpO\ednostou je získat primerané uistenie, ci Úctovná závierka ako celok n,c.

v)'znalllné ncspra\'nosti. ci už \ dôsledku pod\'odu alebo chyby. a vydat správu audikr
mizom. Primerané uistenic je uistenie vysokého snJpJia.ale nic je zárukou toho. že audit Je
podlit medzinárodn)'ch auditorsk)'ch štandardov \'ždy odhalí v)'znamné nesprávnosti. ak taA: -
Ncsprávllosti môžu vzniknM v dôsledku podvodu alebo chyby a za v)'znamné sa považujÚ\;.".. -
sa dalo odôvodnene ocakávat, že jednotlivo alebo v sÚhrne by mohli ovplyvnit cl.,..
rozhodnutia používatel'o\'. uskutocnené na základe tejto Úctovnejzávier!"y
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Súcastou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti
zákona o rozpoctových pravidlách a v rozsahu. v ktorom
audítorovi toto overenie vykonat.

obce Nižný Krucov podra pv...~. <3.
zákon o rozpoctových pravidlác~ ..~~

-

V rámci auditu uskutocneného podra medzinárodných audítorskych štandardov. pocas cele .. ~lJ.O.

upJalllujeme odborn)' úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti úctovnej jednotL..). ~. _
v'dôsledku podvodu alebo chyby. navrhujeme a uskutocfllljeme audítorske postuP) f'<-'~:\Jo..::
nn tieto riziká a získavame audítorske dôkazy. ktoré sú dostatcné a \ hodné na pu~: ~-'1J:C
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku p ;. ...:1.1.c:
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby. pretože podvod môže zahrilat lajn~ .;. ".~
falšovane. úmyselne vynechanie. nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontr. ,

obQ<!namujemesa s intern)'mi kontrolami relevantn)'mi pre audit. aby sme mohl r..;;.,," _
audílorske postuP) vhodné za dan)'ch okolností. ale nie za úcelom vyjadrenia "::":','-1"JII
I:'fd..lÍ\nost kontrol obce
hodlwtíme vhodnost použitých úctovn)'ch zásad a Úcto"n~ch metôd a primeranost o..:::" 'T'.,3
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich infonnácií. uskutocnené štatutárnym orgánom
robíme záver o tom. ci štatutárny orgán vhodne \ úctovníctve používa pn:-~...,;;If;
nepretržitého pokracovania v cinnosti a na základe .lÍskan)ch audítorskych dôl 1", ~'_

o tom. ci existuje významná neistota v súvislostí s udalostami alebo okolnostam. '_:J~ ,.
mohli v)znamne spochybnit schopnost obce nepretržite pokracovat v cinnosti. AI..J.: "--.:-~
k záveru. že v)'znamná neistota existuje. sme povinní upozornit v našej správe a~ -_~ -:a
sÚvisiace informácie uvedené v úctovnej závierke alebo. ak sll tieto informácie ned.>.-.a...L~
modiIikO\at náš názor. Naše zá"el} vychádzajú z audítorsk)'ch dôkazov získaných J .:...a:.-
vydania našej správ)' audítora.
hodnotíme celkovÚ prezentáciu. štruktúru a obsah ú~to\nej závierky-vrátane inrom_~ "Ie
uveden)'ch. ako aj to ci úctovná závierka zachytáva uskutocnené transakci~ :._,...oI
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

...

Spninl k d'~llšim požiada\'kám zákono\' a inj'ch pr~i\'nych predpiso\'..
, ,

'L ~

L:
r:
~
.c:
L:

Správa k informáciam~ ktoré sa uvádzajú vo výrocnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedn)' za infonnácie uvedené vo V)TOcnejspráve. zostavel',; ~..::...
požiadaviek zákona o úctovníctve. Náš vyššie uveden)' názor na úctovnú závierku sa ne\L:;:'-'_c _
iné informácie vo výrocnej správe.

V súvislosti s auditom ÚctO\nej závierky je našou zodpovednostou oboznámenie sa s il'r' :c-..:..
uvedenými \'0 v~Tocncj správe a posúdenie. ci tieto informácie nie sÚ vo V)/Znamnuu :-~..~
Sauditovanou úctovnou závierkou alebo našimi poznatkami. ktoré sme získali pocas audi:- __,' ~
civicrk: _alebo sa inak zdajú byt významne nesprávne.

Posúdili sme. ci výrocná správa obce Nižný Krucov obsahuje infonnácie. ktorých uveder ~ . ~

zákon o úctOvníctve.

~It l.áklade práce V)konan)'ch pocas auditu úctovnej závierk). podra nášho názoru:
informácie medené \0 \')'rocnej správe zostavcnej za rok 2016 sú \ súlade ...
zá\ierkou za dan) rok.
\ )rocná správa obsahuje informácie podra z..íkonao úétovníctve.

n
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Okrem toho, na základe naších poznatkov o úctovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získa.: ~
auditu úctovnej závierky, sme povinní uviest, ci sme zistili významné nesprávnosti \0 ': c
správe. ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti nee~ ~_
zistenia, ktoré by sme chceli uviest.

Správa z overenia dodržiavania povinnosti obce Nižný Krucov podla požiada\ iri..
zákona o rozpoctových pravidlách

--
Na základe overenia dodržiavania povinnosti podl'a požiadaviek zákona o rozpoctových pra\ Id,,)C'
platn~'ch \ SR pre územní. samosprávu v znení neskorších predpisO\ konštatujeme. že obec :\w.'
Kruco\' konala \ súlade s požiadavkami zákona o rozpocto\ých pra\ idlách okrem následovného:

.-

OfJectfo 31.12.2015I1emafa rozpocet o6a IIa rozpoctový ro{2016 scfiváfený orgá/UJmo6ce. otf 01.01 ::;:.~

o6ec :Nižný '/(rucov fiospotÚirifa 'v súÚllfe s § 11 zá~na C. 583/2004 z.z. o rozpoctO'výclipra'f,'JdJ.U~

územnej samosprávy 'v rozpoctovom provizóriu. Cerpanie 'výtfav/(.ov pocas rozpoctovélio provizória 60fc

vo 'výiks 63 465,19 fEV~ . t])na 24.6.2016, uznesením C. 27/2016 60{ scfiváfený rozpocet o6ce 5\íin:

'1(fucoCJ//ll ro~ 2016, {tory fJo{ v rozpore s § 11, oás. 2 ::Á~na C. 583/2004 z.z. o rozpoétat-}c,:

pra'vidfácli, fíW-zpoctoCJé'výá'a',,'~vo výiks 63 465,19 'EV(j( us~utocnellé pocas rozpoctO'vélioprcwizón..,

sta/lOve/ri zá~1lOmvo 'výš/{g 1/12 ceUi.9'výcli'výá'avf{gv scfiváfe/rifzo rozpoctu oEce pretfcfzátfzajúcefw

rozpoctO'CJéIioro/ig, ta~ rzemofiu 6yt po scftlláfení rozpoctu zuctO'()(lnés rozpoctom oEce. 0/ sckváknom

rozpocte o6ce /1e60uvyf&zané 'výtfa.v/(y us~toC/lené 'v súfatfe so zá~llom o rozpoctovýcfi praviáTádi pocas

rozpoctoCJéIWprovi::.ória v powž/(s 0111 631001 41 tJt- Cestovné tuzemsl<jná/iratfy a v powž/(s 0111

631005 H1{, - .špl!cití{,resfuž6y - práv1l1!s{už6y. :Na zált.fatfe rozpoétovéfro opatrt!1lUt1/2016 zo tfna

JO.Ol.2017 6ofiVY~I/(l1lé zme"y rozpoctu 'l,)uvetfe1lýcfrpo[o=~acfi a 'r;y/(g.zallé'v rozpocte po z/1/ewicfi ~o

f.l)íRg::1!tFlIll-12{31.12.2016. 1ytfad{) usltutoélll!lIépocas-rozpoctovélio provizória 1Ie1l/ClU6yt.r;y/(gzani

l,) rozpocte po ::.mcnácli

-,
Iao. .~i -

,.. .-
~

Vo Vranove nad Toplou, 27. november 2017

\. - Obchodné meno: Audit Consult CD, s.r.o,
Vranov nad Topl'ou
Duldianských hrdinov 2473

Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka cislo: 1263/P
Licencia SKAU C. 187

Ir-ô
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-
_.0 Zodpovedn)' audítor: Ing. Drahomíra Maskalová

Licencia SKAU C. 489

09435 Sol 447, okres Vranov nad Toplou' .a.
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AUDIT CONSUL T CO. spolOcnost"s rucením obmed.ten5'111;;osídlom vo Vrano\'e nad Toplou. Dukliansl.;ych hrdmo\ '473
7.a1"~au:i\ Obchodnom rcgislIl Okre~n.:ho súdu v Prešove. Oddiel: Sro Vlo,.ka tislo: 1I263/P

I.iccncia SKAL císlo 187. oprá"liujÚca na ,,~'kon cinnosli audílora

UST AUDÍTORA zastupitelstvu obce NIŽNÝ KRUCOV
STAROSTA obce NIŽNÝ KRUCOV
093 Ol NIŽNÝ KRUCOV
okres Vranov nad Toplou

Vo Vranove nad Toplou. 27. november 2017

Vážepí posiancL

zasielam Vám list auditora ako sÚcast auditu úcto\nej závierk). zostavenej úctovnou
jednotkou obec NIŽ\lÝ KRUCOV za Úctovné obdobie konciace 31. decembra 2016.
V rámci V)konávania auditu sme zistili skutocnosti, o ktorých by mal audítor t)'mto listom
informoval obecné zastupitel"stvo:

- v Úctovnomobdobí 2017 aktualizovat § 17 Smernice c. 1/2012 hospodárenia s financnými
prostriedkami obce Nižn~' Krucov. Zmeny rozpoctu obce v priebehu rozpoctového roka
\ ) konávan~ starostom obce v zmysle ustanovení § 14 zákona c. 583/2004 Z.z..o
tOzpoctov)'chpravidlách rozpoctov)'mi opatreniami - presunomrozpoctov)'chprostriedkov

\ rámci schváleného rozpoctu. pricom sa nemenia celkové príjmy a celkové v)'davk)
konkretizovat na hlavnú kategóriu ekonomickej klasifikácie rozpoctovej klasifikácie.
položky. podpoložky. zmeny medzi kapitálovym .a bežným rozpoctom. pocet zmien
v priebehu rozpoctového obdobia a pod.

- V Úcto\l1om období 2017 \ súlade s v\'sledkami dokladovej inventarizácie majetku
a 7á\ id,o\ prehodnOlil sll\~'lhov)' zostatok-na Úcte 063 - Realizovatel"né cenné papiere
\ celkovej sume 73 150.76 EUR \ nadväznosti na budÚce ekonomické Úžitk) z uvedeného
majetku z dôvodu. ci nie je opodstatnené predpokladat docasne zníženie hodnoty majetku
oproti oceneniu v úctovníctve. zuctovaním opravnej položky

- v úctovnom období 2017 na základe v)'sledkov dokladovej inventarizácie majetku
a záväzko\ preuctovat súvahov)' zostatok bankového Úveruz Úctu46111 - Bankové úvery
splatn) \ úctomom období 2017 na úcet 23111 - Krátkodobébankové úver) vo výške
splarnej istin) \ úClovnom období 2017. Istinu Úveru s dobou splatnosti viac ako 1 rok
vykazovat na Úcte dlhodob)'ch záväzkov 46111 - Bankovéúvery

- v zmysle ustanovení § 20 zákona o úctovníctve je obec povinná vyhotovenú výrocnú správu
predložit obecnému zastupitelstvu a v súlade s návrhom uvedeným vo 'r)'lOcnej správe
v úctovnom období 20 l7 zuctovat Úctom)' výsledok hospodárenia za Úctovnéobdobie 20t6
vykázan) \ hlavnej knihe na Úcte 431 - V~sledokhospodáreniav schvárovaeomkonaní
s Úctami dastného imania. SÚ"Zt3ŽU)'11)zápisom na úcte 4281\ - Nevysporiadan)' v)'slcdok
hospodárenia Illinul~ch lOkO\ .
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- \' zmysle zákona o rozpoctových pravidlách císlo 583/2004 z.z. v znení neskorších predpisov
je obec povinná zuctovat vycíslený výsledok rozpoctového hospodárenia za úctovné obdobie
2016 ako súcet bežného a kapitálového rozpoctu /Lj. bez financných operácii! na základe
spracovaného záverecného úctu obce s prehl'adom o stave a vývoji dlhu v zmysle zákona
o rozpoctových pravidlách císlo 583/200l Z.z. v znení neskorších predpisov

- v Lll1)'slezákona císlo 431/2002 Z.z. o úctovnÍCtve.§ 23 je Úctovnájednotka povinná uložit
do registra Úcto\'n):chzávi~rok riadnu úctovnú závierku. \')lOcnú správu a správy audítora
k Úctovnejzávierke a výrocnej správe. Ak úctovná jednotka nemá závierku a výrocnú správu
overenÚaudítorom v lehote na uloženie do registra úctovných závierok ukladá správy audítora
dodatocne a uvedie ku ktorej úctovnej závierke a výrocnej správe sa správa audítora ukladá

Audítor 'nevykonával špeciálne procedúry a v tomto zmysle nemusia zistenia audítora
vystihoval' všetky aspekty cinnosti úctovnej jednotky alebo oblasti možn)'ch zlepšení.

Tento list je urcen)' v)'hradne pre potrebu obecného zastupitel'stva a nesmie byt bez
písomného súhlasu audítora použit)/ na iné Úcelyani poskytnutý tretím osobám.

Pri tejto príležitosti by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi podakovali za spoluprácu
a pomoc v priebehu nášho auditu.

S pozdravom.

Audit Consult CD. s.r.o.

Duklianskych hrdinov 2473
093 Ol Vranov Had Topl'ou
Licencia SKA U C. 187

Ing. Drahomíra Maskal'ová
zodpovedný audítor
Licencia SKA U C. 489
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Hlavný kontrolór obee NižnýKrueov

Stanovisko hlavného kontrolóra k správe ne7ávislého auditora

Po preštudovaní správy nezávislého auditora konštatujem, že auditor posúdil to, že obec
nezúctovala rozpoctové provizórium so schváleným rozpoctom na rok 2016, nepredložila
skutocné cerpanie pocas rozpoctového provizória obecném.uzastupitelstvu ( tak ako to
urobila v tomto roku) aby to mohlo upravit rozpocet podla skutocného cerpania ( tak ako to
urobilo v tomto roku) ako porušenie zákona c.583/2004 § 11, odst. 2 s cím nemôžem
súhlasit.
Dalej nemôžem súhlasit, ani so stanoviskom auditora, že rozpoctové opatrenie 112016zo dna
30.1.2017, ktoré vyhotovila starostka obce jé v súlade so zákonom c. 58312004§14,nakolko
prislušnÝl!1orgánom na úpravu rozpoctu je obecné zastupitelstvo. Kompetencie starostu
k úpravám rozpoctu sú urcené schválenými 7.á~iI~mi hoSpodárenias financnými
prostriedkami obce Nižný Krucov, ktoré starostke vykonané presuny neumožnujú.
NedopolUCujemposlancom OZ menit ani nijako upravovat Smernicu cl12012, nakolko táto
bola vytvorená starostkou obce v roku 2016, aby ju vyvinila spod žalovaných obvinení.
Vypracovanié Smernice 1/2012 je súcastou spisu a bolo už vmesené aj obvinenie.
Táto smernica nikdy nebola schvafovaná a auditorka na základe toho, že pre našu obec
vypracúva audity už niekolko rokov o tejto skutocnosti vie.
Neodporúcam ani zníženie hodnoty cenných papierov ktoré naša obec vlastní nakolko sa
domnievam, že po znížení ich hodnoty dôjde k ich predaju bez vedomia OZ.

Na základe vlastného zhodnotenia po7.i"d~mo kontrolu NKU.

Obecnému zastupitelstvu odponícam správu nezávisléhó auditora zobrat na vedomie
s výhradami uvedenými v tomto stanovisku.

.- -

(~ =-- --- ~ ._-~-- S ~
V Nižnom Krucove 1.12.2017. Bartolomej Marcincin.

hlavný kontrolór obce Nižný Krucov



Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpoctu Nižný Krucov na rak : ?

výhl'adom na roky 2019 - 2020 predložený starostkou ober

Stanovisko k návrhu rozpoctu obce na rok 2018 s výhladom na roky 2019 -~: ':' =_
starostkou obce predkladám podla § 18t odsek 1 písmeno c) zákona c. 369.'19:;'~ ;:-
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacrocného rozpoctu obce na ~ ~- ~
2020 spracovaného podla funkcnej a ekonomickej klasifikácie a na základe ~---_
výdavkov v programovom clenenÍ.

-

A. VÝCHODISKÁSPRACOVANIASTANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia pred1a~1 I:a__
viacrocného rozpoctu obce na roky 2015 - 2020 (dalej len "návrh rozpoit=- = ~
hladísk:

L

1. Zákonnost predloženého návrhu rozpoctu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpoctu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými per":
predpismi (v case spracovávania návrhu), a to najmä so zákonmi:
- c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a ~ -: -
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- c. 583/2004Z. z. o rozpoctovýchpravidláchúzemnejsamosprávya o zmene~ ~ - -~
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- c. 493/2011 Z.z. ústavný zákon o rozpoctovej zodpovednosti
- C.564/2004Z. z. o rozpoctovomurcenívýnosudanez príjmovúzemnej~--- _':'"-.
zmenea doplneníniektorýchzákonovv zneníneskoršíchpredpisov,vrátane" ~ __-:- _ "'oo:
SR C.668/2004 Z.z. o rozdelovaní výnosu dane z príjmov územnej samo~ ~ - -".- -
znení
- Vyhláška Štatistického úradu SR C.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štat1~ ~ ...::.. ''''-''-

výdavkovverejnejsprávy(SKCOFOG) .

- C.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáln; ::,:::--.: _ ::- ~
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- C.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a škols~~ : ~
v znení neskorších predpisov
- C.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

...----.

..--.

l.....

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Nižný Krucov
Návrh rozpoctu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými ~ :.:::--_-
len VZN) obce.

.....-

L~
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1.3. Dodržanie informacnej povinnosti zo strany Nižný Krucov
Návrh rozpoctu predložený poslancami bol zverejnený na webovej stránke x.::
Krucov dna 15.11.2017, t. j. v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods : = -~
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



2. Metodická správnost predloženého návrhu rozpoctu
Návrh rozpoctu bol spracovaný podla rozpoctovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
c. MF/010175/2004-42, ktorÝmsa ustanovuje druhová klasifikácia, organizacná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpoctovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpoctov územnej samosprávy. Podla nej sa jednotne urcujú a
triedia príjmy a výdavky rozpoctu vrátane ich vecného vymedzenia a financné operácie s
financnými aktívami a pasívami.
Návrh rozpoctu výdavkov bol spracovaný podla Vyhlášky Štatistického úradu SR c.
257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
Návrh rozpoctu je spracovaný v súlade s Príruckou na zostavenie návrhu rozpoctu verejnej
správy na roky 2018 až 2020 c. MF/009405/2017-411, uverejnenou vo Financnom spravo-
dajcovi 2017 v Príspevku c. 4.
Návrh rozpoctuje zostavený v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR c. 257/2014, ktorou sa vydáva šta-
tistická klasifikácia výdavkov verejnej správy(SK COFOG).

3. Metodická správnost predloženého návrhu programového rozpoctu
Návrh programového rozpoctu pre roky 2018 - 2020 podla § 4 ods. 5 zákona c. 583/2004 Z.z.
o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieloch obce, ktoré bude
realizovat z výdavkov rozpoctu obce.

, , , 'W

B. VYCHODISKA TVORBY NAVRHU ROZPOCTU
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpoctu bol ocakávaný vývoj hospodárenia obce za rok
2017 a predpokladané rozpoctové urcenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na
základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpoctu príjmov, prikrocila obec k zostaveniu
návrhu rozpoctu.
c. TVORBANÁVRHUROZPOCTU
Návrh rozpoctu je spracovaný podla zákona c. 583/2004 Z. z.
o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v cl~není podla § 9 ods. l citovaného zákona na:

a) rozpocty na rokov 2015 a 2016,
b) rozpocet a l. Rozpoctové opatrenie na rok 2017
c) rozpocet na príslušný rozpoctový rok 2018 .

d) rozpocet na rok nasledujúci po príslušnom rozpoctovom roku -rok 2018
e) rozpocet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpocet podla písmena d)

- rok 2020.
Viacrocný rozpocet je zostavený v rovnakom clenení, v akom sa zostavuje rozpocet obce na
príslušný rozpoctový rok. Rozpocet obce na príslušný rozpoctový rokje záväzný (rok 2018),
rozpocty na nasledujúce dva rozpoctové roky majú orientacný charakter, ich ukazovatele sa
spresnujú v dalších rozpoctových rokoch.

Návrh rozpoctu na rok 2018 je spracovaný v súlade s § 10 ods. 3 zákona c. 583/2004 Z. z. o
rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vnútorne clenený na:
a) bežný rozpocet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpocet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) financné operácie.
Návrh rozpoctu je predložený na schválenie v clenení na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpoctovej klasifikácie tak, ako to urcuje § 10 ods. 4 zákona c.



583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn.n.p.
V súlade s § 10 ods. 4 zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. je predložený návrh rozpoctu
výdavkov podla programov, ktorý obsahuje podrobne rozpracované zámery a ciele obce.
V súlade s § 10 ods. 5 zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. je predložený návrh rozpoctu
príjmov v clenení podla rozpoctovej klasifikácie.
Návrh rozpoctu obsahuje aj údaje o financných operáciách tak ako to urcuje § 10 ods. 6
zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
Návrh rozpoctu obsahuje predpokladaný objem podielu na daniach v správe štátu podla zák.
c.564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdelovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Návrh rozpoctu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené financné vztahy
k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatelom, podnikatelským subjektom
pôsobiacim na území obce, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení,
neštátnym školským zariadeniam a z uzatvorených zmluvných vztahov.
Návrh rozpoctu obce (tabulková cast) obsahuje skutocné plnenie rozpoctu za roky 2015,
2016, schválený rozpocet na rok 2017 ako aj schválené l. Rozpoctové opatrenie na rok 2017.
Návrh rozpoctu obce na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, obsahuje celkové príjmy vo
výške 155430 eur a v rovnakej výške i celkové výdavky.

D. ZHRNUTIE

Návrh rozpoctu obce na rok 2018 s výhladom na roky 2019 -2020 je spracovaný v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Podla § II ods. 4 písm. b) zák. c. 369/1990 Zb. je obecnému zastupitelstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvalovat rozpocet obce a jeho
zmeny.

Na základe uvedeného odporúcam Obecnému zastupitel'stvu obce Nižný Krucov:
1. Návrh rozpoctu Obce Nižný Krucov na rok 2018 schválit

Vypracoval: Bartolomej Marcincin hlavný kontrolór obce

V Nižnom Krucove dna 24.11.2017
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OBEC Niiný Krucov, 093 01 Nliný Krucov

Návrh rozpoctu obce Nižný Krucov na rok 2018 -predkladá starostka obce

prijmová cast' rozpoctu -Hlavné kategórie

výdavková cast rozpoctu. Hlavné kategórie

l l

Skutocné Skutocné RoZPOcet na rok 2017 Rozpocet na rok 2018 ' Rozpocet na rok 2019 Rozpocet na rok 2020
plnenie plnenie Schválený 1.rozp. opatr. Návrh Návrh Návrh

2015 2016 19.9.2017 3.11.2017 vyvesený 15:11.2017
cast l. bežny rozpocet 139158,16 142850,08 145 269 148660 155 430 155 430 155 430

cast.1 kapitálový rozpocet 79247,00 35881,99 O O O O O

cast l. financné operácie 130022,95 2001,62 O O O O O

CELKOM: 348428,11 180733,69 145269 148 660 155430 155430 155430

Skutocné Skutocné Rozpocet na rok 2017 Rozpocet na rok 2018 Rozpocet na rok 2019 Rozpocet na rok 2020
plnenie plnenie Schválený Návrh Návrh Návrh

2015 2 016,00 1.rozpoc.op.
0111 Verejná správa 51622,53 51 587,40 46437,00 62202,00 66 070,00 66 070 66 070

0112 Financnä a rozpoctová oblast 894,57 1 144,23 1147 571 1147 1147 1147

0160 Všeobecné verejné služby 508,09 874,09 O O O O O.
0170 Transakcie Verejného dlhU 2343,63 1879.11 2000 1600 1500 1500 1500

0220 Civilná ochrana 108,47 58,10 10B 108 108 108 108

0435 Elektrická energia 1200,00 0,00 O -IT O O O

0451 Cestná doprava 1080,00 2 450,00 16000 O O O O

0510 Nakladanie s odpadmi 5795,02 5486,06 5000 5000 5000 5000 5000

0520 Nakladanies odpad.vodami 3516,50 0,00 O O O O O

0620 Rozvoj obci 7531.61 6289,16 5369 9355 7 806 7806 7806

0630 Zásobovanie vodou 0,00 19,50 O O O O O

0640 Verejné osvetlenie 4892,46 3014,73 2113 2513 2613 2613 2613

10810 Rekreacné a športoVé sluzby 295,73 247,00 600 O 1500 1500 1500
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0820 Kultúrne služby 261,54 1 659,89 600 1 130 3000 3000 3000

0830 Vysielacie a vydavatel'ské 109,58 108,46 110 110 110 110 110
služby

0840 Náboženské a Iné spol.slUžby 2277,33 4 966,61 1483 1596 2986 2986 2986

09111 Predškolská výchova 31019,86 35 375,94 33 774 40 714 <39412 39412 39412

09601 Skolské stravovanie 10158,23 16 655,49 10708 14391 15358 15358 15358

cast l. bezny rozpocet : 123615,15 133 615,77 125449,00 139290,00 146610 146610 146610

0111 Verejná správa 95095,20 0,00 0,00 0,00 O O O

0451 Cestná doprava 3925,00 1 200,00 O O O O O

0640 Verejné osvetlenie 25297,49 81J5,49 1000 O O O O

cast l. kapitálovy rozpocet: 124317,69 2 005,49 1000 O O O O

0170 Transakcie verejného dlhu 87023,00 44 879,89 18820 8820 8820 8820 8820

0840 Náboženskéa iné spoloc.sluzby 30,00 0,00 O O O O O

09111 Predtlkolska vychova 88,23 0,00 O O O O O

09601 SkOlské stravovanle.nerozp. 6243,93 0,00 , O u O O O
5205,00 0,00

0950- Vzdelávanie nedefinované 0,00 0,00 O 550 O O O

cast II.financné operácie,mimorozp.pohyby

CEL.KOM I 346579,50 180501,15 145269,00 148660,00 155 430,00 155430,00 155 430,00
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OBec NižnýKrucov, 093 01 NižnýKrucov

Návrh rozpoctu obce NižnýKrucov na rok 2018 -predkladá starostka obce

prljmovácasf rozpoctu-Hlavnékategórie

výdavková cast rozpoctu. Hlavné kategórie

Skutocne SkutoCne Rozpocet na rok 2017 Rozpocet na rok 2018 Rozpocet na rok 2019 Rozpocet na rok 2020
plnenie plnenie Schválený 1.rozp. opatr. Návrh Návrh Návrh

2015 2016 19.9.2017 3."11.2017 vyvesený 15:11.2017
casf l. bežny rozpocet 139158,16 142850,08 145 269 148660 155430 155 430 155 430

casf. I kapitálový rozpocet 79247,00 35881,99 O O O O O

casf l. financné operácie 130022,95 2 001,62 O O O O O

CELKOM: 348428,11 180 733,69 145269 148660 155 430 155430 155 430

SkutoCné Skutocné Rozpocet na rok 2017 Rozpocet na rok 2018 Rozpocet na rok 2019 Rozpocetna rok 2020
plnenie plnenie Schváleny Návrh Navrh Navrh

2015 2 016,00 1.rozpoc.op.
0111 Verejna sprava 51622.53 51 587,40 46437,00 62 202,00

4J>Jbf6607O,00
66 070 66 070

0112 Financná a rozpoctová oblast 894,57 1 144,23 1147 571 1147 1147 1147

0160 Všeobecné verejné služby 508.09 874,09 O O O O O,

0170 Transakcie verejného dlhu 2343,63 1879,11 2000 1600 1500 1500 1500

0220 Civilná ochrana 108,47 58.10 108 108 108 108 108

0435 Elel<tnckaenergia 1200,00 0,00 O O O O O

0451 Cestna doprava 1080,00 2 450,00 16000 O
l/) . cs- O

O O

0510 Nakladanie s odpadmi 5795,02 5 486,06 5000 5000 5000 5000 5000

0520 Nakladanie s odpad.vodaml 3516,50 0,00 O O O O O

0620 Rozvoj obci 7531,61 6289,16 5369 9355
(,.d>Oh 7806

7806 7806

0630 Zásobovanie vodou 0,00 19,50 O O O O O

0640 VereJné osvetlenie 4892,46 3014,73 2113 2513 2613 2613 2613

0810 Rekreacne a športové služby 295,73 247,00 600 O 1500 1500 1500
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0820Kultúrneslužby 261,54 1 659,89 600 1 130 3000 3000 3000

0830 Vysielacie a vydavatelské 109,58 108,46 110 110 11a 110 110
služby I

0840 Naboienské a Iné spol,slU2by 2277,33 4 966,61 1483 1596 2986 2986 2986

09111 Predškolská výchova 31019,86 35 375,94 33 774 40 714
.::; 2. '2 <39412

39412 39412

09601 Skolské stravovanie 10158,23 16655,49 10708 14 391 15 358 15358 15358

cast' l. bežny rozpocet: 123615,15 133615,77 125449,00 139290,00 146610 146610 146 610

0111 Verejné správa 95095,20 0,00 0,00 0,00 O O O

0451 Cestna doprava 3925,00 1 200,00 O O O O O

0640 Verejné osveUenie 25297,49 8'.)5,49 1000 O O O O

cast' l. kapitálovy rozpocet: 124317,69 2 005,49 1000 O O O O

0170 Transakcie verejného dlhu 87023,00 44 879,89 18820 8820 8820 8820 8820

0840 Nab02enské a Iné SpOIOC.Služby 30,00 0.00 O O O O O

09111 Predškolské vychova 88,23 0,00 O O O O O

09601 Skolské stravovanle-nerozp. 6243,93 0,00 , O O O O O
5205,00 0,00

0950- Vzdelávanie nedefinované 0,00 0,00 O 550 O O O

Cast II.financné operácle,mimoroZP.pohvbV

r-I M I 348579,50 180501,15 145 269,00 148 660,00 155 430,00 155 430,00 155430,00



Harmonogram zasadnutí obecného zastupitelstva
v Nižnom Kmcove na rok 2018

Január 26.1.2018 1700hod

Február 23.2.2018 1730hod

Marec 23.3.2018 1730hod

Apríl 27.4.2018 1730hod

Máj 25.5.2018 1800hod

Jún 29.6.2018 1900hod

Júl 27.7.2018 1900hod

August 24.8.2018 1900hod

September 21.9.2018 1830hod-

Október 26.10.2018 1830hod

November 23.11.2018 1800hod
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Obec Nižný Krucov

Pre zasadnutie

OZ v ... .........

v , dna 20l.

K bodu rokovania císlo:

Návrh plánu kontrolnej cinnosti na 1. polrok 2018

Predkladá:
Bartolomej Marcincin
HK obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupitelstvo Obce Nižný
Krucov v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1
písm. b) zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

l. schvaluje .

plán kontrolnej cinnosti na 1. polrok 2018.

II. poveruje

Vypracoval:
Bartolomej Marcincin
HK obce

hlavného kontrolóra výkonom kontrol
podla plánu kontrolnej cinnosti

Materiálobsahuie:
NávrhplánuKC



Hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov

Plán kontrolnej cinnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1
písm. b) zákona c. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -
obecnémuzastupitelstvujedenkrátpolrocne.

V súlades citovaným

predkladám

obecnému zastupitelstvu Obce Nižný Krucov

" v
NAVRD PLANU KONTROLNEJ CINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2018

Kontrolná cinnost bude vykonávaná najmä v zmysle zákonov :
- c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- C.138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- C.9/20 lOZ. z. o stažnostiach v mení neskorších predpisov,
- c. 311/200 l Z. z. Zákonník práce v mení neskorších predpisov,
- C.357/2015 Z. z. o fmancnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- C.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- C.431/2002 Z. z. o ú-ctovníctvev znení neskorších predpisov,
- c. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- C.583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy v mení neskorších
pravidlách

Kontrolná cinnost hlavného kontrolóra v 1. polroku 2018 bude realizovaná v

kontrolovanomsubjekte,konkrétne: v OÚNižnýKrucov

A) Kontrolná cinnost v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona C.369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Kontrolaodmenovaniazamestnancovobce za rok 2017.

2. KOI!trolaevidencie a inventarizácie majetku obce.

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitelstva za 2. polrok 2017.

-

-



4. Kontrola dodržiavania rozpoctových pravidiel za 2. polrok 2017 s dôrazom na
..

zákonnost, hospodárnost, efektívnost a úcelnost vynakladaných financných

prostriedkov obce.

5. Priebežná kontrola dokladov úctovníctva obce podla zákona c. 357/2015 Z. z.

o financnejkontrolea vnútornomaudite.

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § I8f ods. 1 písm. h) zákona C.369/1990 Zb.

vykonat, ak o ne požiadaOZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej cinnosti

L Vypracovaniesprávyz kontrolnejcinnostiza rok 2017.
2. Spracovanie stanoviskahlavnéhokontrolóraobcek záverecnémuúctuobceza rok 2017.
3. Vypracovanienávrhuplánu kontrolnejcinnostina 2. polrok2018.

Tennín: podla programurokovaniaOZ

D) Výkon ostatnej cinnosti hlavného kontrolóra

Úcast na rokovaniach orgánov c ;,ce
.

Stanoviská k pripravovaným zmbvám a materiálom na rokovanie orgánov obce

.
Návrh bol r.verejnený na úradnej tabuli obce odo dna 13.11.2017.

Spracoval:

Bartolomej Marcincin

hlavný kontrolór

I~ -

--


