U Z N E S E N I E č. 1
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
konaného dňa 1. marca 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci ObZ: Jozef Dorušák, Veronika Dupčáková, Mgr. Danka Jančová,
Janka Makúchová, Marek Repôň
Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici

A. BERIE NA VEDOMIE
plnenie uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva;
vyhodnotenie Plánu práce za rok 2017;
informatívnu správu o projekte „Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica“;
informatívnu správu o pridelených finančných prostriedkoch;
informatívnu správu o Výzve z MV SR – PHaZZ na podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc;
6) informatívnu správu o Výzve z MF SR na dotácie na individuálne potreby obcí;
7) informatívnu správu o MAS Biela Orava;
8) žiadosť p. Emila Rončáka, č. 217.
1)
2)
3)
4)
5)

B. SCHVAĽUJE
1) program zasadania obecného zastupiteľstva;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2) Rozbor hospodárenia za rok 2017;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3) Plán práce na rok 2018;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4) Plán práce hlavného kontrolóra obce Krušetnica na I. polrok 2018;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5) finančný príspevok pre Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Občianske združenie
v Krušetnici vo výške 250,00 €;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6) finančný príspevok pre Centrum voľného času Trstená na záujmovú činnosť pre deti
s trvalým pobytom v obci Krušetnica vo výške 20,00 €;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7) zaplatenie dopravy pre žiakov 1. stupňa a 5. – 6. roč. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 na
plavecký výcvik v Dolnom Kubíne vo výške 1.000,00 €;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8) finančný príspevok na prevádzku pre občana – Stanislav Krasničan, ktorý je
prijímateľom sociálnej služby u neverejného poskytovateľa – Spišská katolícka charita
na rok 2018 vo výške 540,96 €;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9) vybudovanie miestnych komunikácií v I. a II. ulici IBV Sihly prostredníctvom firiem
s tým, že po obdržaní cenových ponúk bude zvolané pracovné stretnutie starostky obce
s poslancami ObZ, na ktorom budú tieto cenové ponuky zhodnotené, príp. bude vybratý
zhotoviteľ stavby.
Za: 3 (Dupčáková, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Dorušák, Jančová)

C. POVERUJE
1) poslanca ObZ p. Jozefa Dorušáka monitorovaním stavby v projekte „Rozšírenie
kapacity materskej školy Krušetnica“

D. DOPORUČUJE
1) starostke obce:
- opätovne zaslať písomnú reklamáciu na výtlky na miestnej komunikácii, v prípade
neuznania reklamácie oznámiť túto skutočnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu;
- odkonzultovať zmeny v projekte „Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica“
a požiadať o písomné (e-mailom) vyjadrenie koordinátora projektu k navrhovaným
zmenám;
- zverejniť mapový portál na webovej stránke obce;
- doriešiť prístupový chodník k 12-bj. s p. Pavlom Rončákom, č. 242
T: do budúceho zastupiteľstva
Zapísala: Mgr. Alžbeta Páterková
Overovatelia:

Mgr. Danka Jančová
Janka Makúchová

Starostka obce:

Mgr. Terézia Pacoňová, v. r.

Príloha č. 1
ROZBOR hospodárenia O b c e Krušetnica k 31.12.2017 (v €)
P R Í J M Y bežného rozpočtu:

896 627,90

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve
DzN pozemky
DzN stavby
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov, priestorov (KD, Kaderníctvo, Dielne, PZ, O2)
Príjmy z prenajatých bytov 6 bj.
Príjmy z prenajatých bytov 12 bj.
Poplatky správne
Pokuty
Voda
Vodovodná prípojka
Odpadové nádoby
Hrobové miesto
Poplatky za dodávku tepla
Poplatky a platby za relácie v MR
Poplatky za dodávku elektriny (Pošta, KD)
Separovaný odpad
Monografia obce
Za nájom traktora
Asistenčný poplatok IOMO
Poplatky za stravné
Úroky
Príjmy z odvodov hazardných hier (Tipsport)
Príjmy z dobropisov (preplatky elektriky)
Príjmy z vratiek (zo zdravotných poisťovní)
Bežný grant (Jednota, Urbár, RD)
Dotácia na matriku
Dotácia na REGOB
Dotácia na Register adries
Dotácia na ŽP
Dotácia na MK
Dotácia na školstvo (ZŠ prenesené kompetencie)
Dotácia na stravné pre deti v HN
Dotácia na školské potreby pre deti v HN
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na cestovné žiakov
Dotácia na učebnice
Dotácia na MŠ výchovu a vzdelávanie
Dotácia na asistenta učiteľa

334 006,84
3 536,60
7 090,50
441,00
386,75
430,00
12 877,00
50,00
4 545,47
3 669,15
4 580,02
3 016,00
1 552,00
8 972,00
1 280,00
503,64
29,88
944,07
560,00
247,32
1 965,00
550,00
34,00
3,90
1 664,66
74,09
78,31
578,67
3 301,99
210,00
1 932,48
321,09
19,60
90,93
42,03
412 765,00
101,00
16,60
5 332,00
9 175,00
33,00
2 068,00
27 672,00

Dotácia na lyžiarsky kurz ZŠ
Dotácia na riešenie havarijnej situácie ZŠ
Dotácia na voľby VÚC 2017
Dotácia na požiarnu ochranu
Dotácia na siete na multifunkčné ihrisko z VÚC
Dotácia na knižnicu z Fondu na podporu umenia (knihy, výpočt.technika)
Dotácia na zamestnanosť §50j ŠR min.r.
Dotácia na zamestnanosť §50j ESF
Dotácia na zamestnanosť §50j ŠR
Dotácia na zamestnanosť §54 ESF
Dotácia na zamestnanosť §54 ŠR

4 350,00
19 900,00
501,05
1 400,00
1 400,00
2 500,00
1 311,69
5 946,24
1 049,44
1 293,61
228,28

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu:

212 206,30

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
110 976,94
- čerpanie na mzdy 61 060,39 €, odvody do fondov 21 237,46 €, príspevok do DDP 980,00
€, elektrická energia 827,93 €, uhlie 1 120,80 €, poštovné 845,55 €, telefón 1 001,73 €,
prevádzkové stroje a náradie 55,21 €, papier, kanc. potreby, tonery, obálky 595,61 €,
čistiace a hygienické potreby 84,30 €, kvety, rašelina 137,20 €, stavebný materiál 213,57 €,
ostatný materiál 802,52 €, knihy, časopisy, noviny 441,37 €, pracovné odevy a pomôcky
73,06 €, palivá ako zdroj energie 7,00 €, reprezentačné 995,67 €, pohonné hmoty 879,32 €,
údržba áut a oprava Fabie, traktora, Renaultu 1 804,44 €, zák. poistenie 408,90 €, údržba
prevádzkových strojov a náradia 84,50 €, údržba softvéru 544,15 €, školenia 289,00 €,
verej. obstarávanie pre rekonštr. elektroinštalácie KD a OcÚ 820,00 €, inzercia 50,40 €,
revízia výpočt. techniky a elektrospotrebičov 181,20 €, kontrola HP 44,06 €, vypracovanie
KZ 60,00 €, výroba kľúča 2,00 €, činnosť technika BOZP 168,00 €, auditorské služby
780,00 €, právne služby 500,00 €, štúdie, posudky - vypracovanie energetického certifikátu
420,00 €, vypracovanie programu hosp. a soc. rozvoja 800,00 €, poplatky a odvody
(správne poplatky za LV, RT) 153,00 €, stravovanie 3 490,34 €, poistné 663,98 €, prídel
do SF 557,04 €, odmeny poslancom OZ a členom obecných komisií 690,00 €, odmeny na
dohody 813,00 €, poplatok STV a SRo 475,28 €, reprezentačné – kar Mons.Janáč 1 180,00
€, nájom priestorov na stretnutie ZMOBO 295,00 €, občerstvenie OZ, partnerov z NBS
190,00 €, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (web stránka, mapový
portál) 2 314,80 €, príspevok SpOÚ 1 638,80 €, transfery PN 200,36 €.
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
- poplatky banke 241,30 €, zrážková daň 13,96 €.

255,26

01.3.3 Výdavky na matriku
2 240,31
- čerpanie na mzdy 1 306,56 €, odvody do fondov 456,24 €, elektrická energia 108,00 €,
materiál na matriku 43,93 €, ošatné matrikárke 99,58 €, školenie 226,00 €.
01.3.3 Výdavky na REGOB, Register adries
- elektrická energia 108,00 €, všeob. materiál 19,60 €, údržba softvéru 213,09 €.

340,69

01.6.0 Voľby VÚC 2017
501,05
- čerpanie na odmeny zamestnancom 85,75 €, odvody do fondov 30,74 €, stravné 61,80 €,

telekomunikačné služby 5,00 €, kancelárske potreby a materiál 47,09 €, občerstvenie 12,00
€, prepravné 19,12 €, odmeny OVK 178,75 €, odmeny na dohody 60,80 €.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
1 989,25
- úroky z dlhodobého úveru 1 364,85 €, úroky z úveru ŠFRB 285,72 €, manipulačné poplatky
48,02 €, provízie z ručenia úveru ŠFRB 290,66 €.
03.2.0 Požiarna ochrana
2 120,29
- elektrická energia 341,37 €, špec. stroje, zariadenie, náradie 594,00 €, materiál 4,24 €,
ochranné pracovné pomôcky a obuv 735,50 €, pohonné hmoty 126,98 €, údržba auta PO
182,20 €, členské známky 136,00 €.
04.5.1 Cestná doprava - MK
12 202,09
- poštové služby 22,00 €, všeobecný a posypový materiál 1 383,62 €, pohonné hmoty do
traktora, bielorusa 414,68 €, oprava šachty pri Štítoch 27,60 €, asfaltovanie MK od MŠ po
lavicu 4 538,59 €, bežná údržba MK 855,60 €, špeciálne služby – geodetické práce 70,00
€, inžinierska činnosť k projektu Cyklotrasa 4 890,00 €.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
15 854,10
- nákup 50 ks odpadových nádob 1 422,00 €, čistenie a kosenie VP 38,03 €, vývoz odpadu
5 411,41 €, uloženie odpadu 8 766,66 €, špeciálne služby – enviro servis 216,00.
05.2.0 Kanalizácia
- údržba – pretláčanie kanalizácie 235,92 €.

235,92

05.3.0 Znižovanie znečisťovania
967,12
- poštové služby 40,00 €, všeobecný materiál 50,93 €, rozbor vody 767,19 €, poplatok za
znečisťovanie ovzdušia 109,00 €.
06.2.0 Rozvoj obce - Zamestnanosť §50j
9 276,67
- čerpanie na mzdy 6 960,00 €, odvody do fondov 2 258,48 €, prídel do SF 58,19 €.
06.3.0 Zásobovanie vodou
6 043,37
- elektrika za vodné čerpadlo 262,37 €, prevádzk. stroje 33,90 €, materiál na údržbu
vodovodu 1 917,73 €, pracovné pomôcky 79,41 €, dohoda o vykonaní práce – vodovod
2 958,00 €, odvody 791,96 €.
06.4.0 Verejné osvetlenie
6 576,63
- elektrická energia 5 347,43 €, všeob. materiál na údržbu VO 1 018,00 €, údržba VO 211,20
€.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 6 bj.
7 384,64
- elektrická energia 440,03 €, uhlie 1 916,06 €, kuchynská linka 1 150,00€, elektrospotrebiče
785,00 €, materiál na údržbu bytu č. 1 v 6 bj. 2 376,07 €, práce za údržbu a opravu bytu č.
1 v 6 bj. 430,00 €, údržba a oprava schodov v 6 bj. 180,00 €, poistenie 6 bj. 107,48 €.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 12 bj.
1 832,08
- elektrická energia 466,50 €, konvektor 8 ks 793,23 €, nové WC 77,53 €, sporák 2 ks 468,00
€, materiál – gumoasfalt 26,82 €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby
9 702,18
- elektrická energia v ŠH 1 113,49 €, materiál na údržbu ihriska a šatní TJ 72,78 €, dodávka
a montáž ochr. sietí na multifinkčné ihrisko pri ZŠ 1 766,10 €, vlajky na prechod Biela stopa
450,00 €, dodávka a montáž ochr. sietí na ihrisko TJ 1 034,56 €, kosenie ihriska TJ 280,01
€, benzín do Renaultu 90,01 €, preprava žiakov na plaváreň 360,00 €, poistné multifunkčné
ihrisko 92,93 €, odmena na dohodu pre správcu ihriska 600,00 €, odvody 135,30 €,
príspevok na MDD 207,00 €, príspevok pre TJ na športovú činnosť 3 500,00 €.
08.2.0 Kultúrne služby – KD, Knižnica
15 219,70
- elektrická energia KD 1 807,11 €, uhlie 2 625,14 €, okno do KD – miest. kaderníctvo 97,51
€, dvere plastové 1 ks a hliníkové 1 ks do KD 1 676,08 €, výpočt. technika do knižnice
1 635,66 €, všeobecný materiál 528,99 €, stavebný, elektroinš., a ostatný materiál do KD
962,42 €, vybavenie svadobky 104,83 €, nákup kníh do knižnice 1 063,92 €, nálepky do
knižnice 42,00 €, darčekové poukážky pre dôchodcov 1 510,00 €, reprezentačné – darčeky
na maškarný ples, občerstvenie na Deň rodiny, deti MŠ, posedenie s dôchodcami, vianočné
trhy 540,92 €, údržba sály KD – údržba a oprava stien 930,00 €, demontáž a náter stropu
400,00 €, čistenie podlahy 162,00 €, montáž sadrokartónu na strop 250,00 €, odmena
knihovníčke 240,00 €, odvody do fondov 78,12 €, príspevok pre žiakov na výchovný koncert
565,00 €.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - MR
2 603,70
- všeob. materiál 53,45 €, údržba MR 97,20 €, stolový kalendár 280 ks 840,00 €, odmeny za
licencie 58,90 €, odmeny na dohody – zostavenie monografie 1 300,00 €, odvody do fondov
254,15 €.
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
3 090,15
- elektrická energia 627,48 €, benzín na kosenie cintorína a DS 50,00 €, stavebný materiál na
údržbu DS 1 493,04 €, údržba DS 80,00 €, údržba softvéru 83,65 €, členský príspevok
Združeniu BO, ZMOS, ZMOBO 755,98 €.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
942,56
- verejné obstarávanie pre projekt - rozšírenie kapacity MŠ 900,00 €, hračky do MŠ 42,56 €.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie
1 251,60
- vypracovanie žiadosti o NFP 348,00 €, vypracovanie projekt. zámeru 700,00 €, poistné
kotolňa 203,60 €.
09.1.2.2 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii
- príspevok Spojenej škole internátnej 50,00 €.

50,00

10.1.2 Transfery občianskemu združeniu
- príspevok zväzu zdravotne postih. Oravy 250,00 €.

250,00

10.4.0 Rodina a deti
- transfer jednotlivcovi – príspevok Milankovi Tomašákovi

300,00

P R Í J M Y kapitálového rozpočtu

16 905,48

Príjem z predaja Bielorusa
Príjem z predaja pozemkov
Kapitálový transfer na individ.potreby z MF – rekonštrukcia VO
Kapitálový transfer na rekonštrukciu autobus.zastávky z VÚC

950,00
1 005,48
13 500,00
1 450,00

V Ý D A V K Y kapitálového rozpočtu

54 463,91

Prípravná a projekt. dokumentácia na Cyklotrasu
MK – IBV Sihly 3. časť
Rekonštrukcia a modernizácia autobus.zastávky
Rekonštrukcia vodovodu – vodovodná šachta
Prípravná a projekt. dokumentácia elektroinšt. KD a OcÚ
Rekonštrukcia elektroinštalácie KD a OcÚ
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku

4 890,00
3 600,00
2 392,80
4 510,27
1 040,00
27 869,00
10 161,84

P R Í J M Y finančných operácií
Zostatok prostriedkov z roku 2016 (prevedené ZŠ)
Zostatok prostriedkov z roku 2016 (elektroinštalácia)
Prijaté finančné zábezpeky (IOMO)

14 928,60
1 424,60
13 500,00
4,00

V Ý D A V K Y finančných operácií
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru zo ŠFRB
Vrátené finančné zábezpeky (IOMO)

9 540,88
8 600,16
936,72
4,00

ZŠ s MŠ Krušetnica 83 - samostatné hospodárenie
P R Í J M Y bežného rozpočtu
Príjmy z prenajatých budov, priestorov
Príjmy z poplatkov za MŠ, ŠKD
Príjmy z poplatkov za stravné ŠJ
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Príjmy z vratiek
Príjem z ovocia, šťavy
Bežný grant

V Ý D A V K Y bežného rozpočtu

14 368,22
2 085,00
969,76
7 483,40
402,91
2 128,42
298,73
1 000,00

587 621,12

09.1.1.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie
57 808,18
- čerpanie na mzdy 36 448,52 €, odvody do fondov 12 470,94 €, príspevok do DDP 240,00 €,
cestovné 12,70 €, elektrická energia 770,00 €, uhlie 2 521,05 €, voda 34,70 €, poštovné 36,66
€, telefón 175,14 €, internet 128,24 €, interiérové vybavenie 1 280,92 €, prevádz. stroje
a zariadenia 48,68 €, všeobecný mat. 766,22 €, kanc.potreby 150,42 €, čistiace potreby 345,42
€, knihy, časopisy 483,88 €, pracov. odev 33,29 €, údržba budov 6,16 €, všeob. služby 441,13
€, stravovanie 958,82 €, prídel do SF 317,71 €, transfery na PN 137,58 €.
09.1.2.1 Základná škola – primárne vzdelávanie
132 458,97
- čerpanie na mzdy 89 078,40 €, odvody do fondov 32 065,17 €, príspevok do DDP 500,00 €,
cestovné náhrady 122,20 €, elektrická energia 924,00 €, uhlie 1 157,10 €, voda 40,50 €,
poštovné 106,42 €, telefón 297,16 €, internet 243,62 €, výpočtová technika 219,54 €, prevádz.
stroje a zariadenia 110,40 €, všeobecný materiál 1 037,63 €, kancelárske potreby 144,59 €,
čistiace potreby 221,65 €, knihy, časopisy, uč. pomôcky 1 864,11 €, prepravné 147,00 €,
údržba interiérového vybavenia 110,40 €, údržba výpočt. techniky 198,89 €, údržba budov
a priestorov 132,85 €, školenia, kurzy 174,00 €, všeob. služby 774,80 €, stravovanie 1 372,38
€, poistné 667,44 €, prídel do SF 748,72 €.
09.2.1.1 Základná škola – sekundárne vzdelávanie
354 103,99
- čerpanie na mzdy 206 155,30 €, odvody do fondov 70 669,93 €, príspevok do DDP 840,00
€, náhrady cestovného 189,80 €, elektrická energia 4 422,02 €, uhlie, drevo 6 608,90 €, voda
94,40 €, poštovné 309,56 €, telefón 854,41 €, internet 766,89 €, interiérové vybavenie 1 974,28
€, výpočt. technika 1 884,22 €, prevádz. stroje a zariadenia 480,00 €, všeobecný materiál
3 922,96 €, kancelárske potreby 446,85 €, čistiace potreby 188,75 €, knihy, časopisy, uč.
pomôcky 5 383,94 €, učebné pomôcky – HN 16,60 €, pracov. odev 136,10 €, potraviny –
strava HN, šťavy 399,73 €, údržba interiérového vybavenia 150,00 €, údržba výpočt. techniky
636,00 €, údržba telekomunikačnej techniky 630,53 €, údržba prevádzk. strojov a náradia
218,70 €, údržba špec. strojov a zariadení 70,85 €, údržba budov 20 317,72 €, údržba softvéru
677,05 €, školenia, kurzy 616,80 €, všeob. služby 3 613,13 €, cestovné náhrady – lyž. výcvik
4 350,00 €, poplatky, odvody 398,91 €, stravovanie 3 212,20 €, poistné 2 259,24 €, prídel do
SF 1 739,92 €, cestovné žiakov 8 968,02 €, náhrady PN 500,28 €.

09.5.0 Školský klub detí
3 953,77
- čerpanie na mzdy 2 852,34 €, odvody do fondov 869,14 €, všeobecný materiál 108,99 €,
knihy, učebné pomôcky 99,49 €, prídel do SF 23,81 €.
09.6.0.1 Zariadenie školského stravovania – predprimárne vzdelávanie
7 653,45
- čerpanie na mzdy 4 907,34 €, odvody do fondov 1 872,18 €, elektrika 241,00 €, telefón
96,29 €, všeobecný materiál 196,40 €, údržba telekomunikačnej techniky 9,50 €, stravovanie
284,73 €, prídel do SF 46,01 €.
09.6.0.2 Zariadenie školského stravovania – primárne vzdelávanie
7 458,09
- čerpanie na mzdy 4 907,34 €, odvody do fondov 1 872,18 €, telefón 102,33 €, všeobecný
materiál 31,80 €, knihy, časopisy, učebné pomôcky 36,90 €, stravovanie 461,53 €, prídel do
SF 46,01 €.
09.6.0.3 Zariadenie školského stravovania – sekundárne vzdelávanie
24 184,67
- čerpanie na mzdy 11 295,25 €, odvody do fondov 3 744,39 €, príspevok do DDS 120,00 €,
cestovné 7,90 €, elektrická energia 2 410,00 €, voda 94,10 €, telefón 102,50 €, interiérové
vybavenie 1 581,00 €, výpočtová technika 253,26 €, prevádz. stroje a zariadenia 1 660,52 €,
všeob. materiál 926,99 €, knihy, časopisy, učebné pomôcky 147,00 €, pracov. odev 393,04 €,
údržba prevádz. strojov 485,50 €, údržba budov 37,41 €, údržba softvéru 201,60 €, všeob.
služby 416,44 €, stravovanie 215,86 €, prídel do SF 91,91 €.
V Krušetnici, dňa 20. 02. 2018

Vypracovala: Mgr. Zlatka Beganová

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 31. 12. 2017
Stav bankových účtov k 31. 12. 2017

266 798,89 €

z toho:

490,63 €
187 334,65 €
78 973,61 €

Sociálny fond
Rezervný fond
Bežné účty

Stav pokladne k 31. 12. 2017

24,38 €

Nesplatená hodnota dlhodobého úveru z Prima banky
k 31. 12. 2017

39 417,04 €

Nesplatená hodnota úveru zo ŠFRB
k 31. 12. 2017

18 276,09 €

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krušetnica
na I. polrok 2018
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Krušetnici návrh
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:
1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde pri
tvorbe a použití sociálneho fondu v ZŠ s MŠ Krušetnica
2. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Krušetnica za rok 2017
3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok
a poplatkov za rok 2017

Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Krušetnici

Iné:
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Krušetnica za rok 2017
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a z podnetov fyzických alebo právnických
osôb

Mgr. Marta Glejtková
hlavná kontrolórka obce

