U Z N E S E N I E č. 2
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
konaného dňa 25. mája 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci ObZ:

Mgr. Martin Bodorík, Jozef Dorušák, Veronika Dupčáková,
Bc. Igor Janckulík, Mgr. Danka Jančová, Janka Makúchová,
Marek Repôň

Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici

A. BERIE NA VEDOMIE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

plnenie uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva;
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krušetnica za rok 2017;
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018;
správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly stavu, evidencie
a vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok a poplatkov;
informatívnu správu o projekte „Výstavba chodníkov a parkovísk“;
informatívnu správu o projekte „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci
Krušetnica – oddychová zóna;
informatívnu správu o projekte „Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica“;
informatívnu správu o výstavbe miestnych komunikácií v I. a II. ulici IBV Sihly;
informatívnu správu o výstavbe parkoviska pri 12-bj. v obci Krušetnica.

B. SCHVAĽUJE
1) program zasadania obecného zastupiteľstva;
Za: 5 (Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2) Záverečný účet obce Krušetnica za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
65.254,62 €;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4) 1. úpravu rozpočtu na rok 2018;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krušetnica na II. polrok 2018;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6) predloženie žiadosti o vystavenie bankovej záruky v sume 36.160,00 € podľa
podmienok v priloženej cenovej ponuke spoločnosti Prima banka, a. s. pre plnenie
podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130058;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7) predloženie žiadosti o vystavenie bankovej záruky v sume 13.221,00 € podľa
podmienok v priloženej cenovej ponuke spoločnosti Prima banka, a. s. pre plnenie
podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130049;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8) zámer predať nehnuteľný majetok C-KN parc. č. 635/5 – ostatné plochy – o výmere
515 m2 a to len tú časť, ktorá na základe GP č. 36423378-15/2018 vyhotoveného Ing.
Jánom Kotúľom, Martvoň – Geoplán, s. r. o., Beňovolehotská 2140/66, 026 01 Dolný
Kubín zo dňa 28. 03. 2018, zodpovedá dielu č. 6 o výmere 18 m2 (vytvára
novovytvorenú C-KN parc. č. 129/4 – zastavané plochy a nádvoria - o výmere 18 m2),
dielu č. 7 o výmere 30 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č. 129/5 – zastavané
plochy a nádvoria – o výmere 30 m2), dielu č. 8 o výmere 60 m2 (vytvára
novovytvorenú C-KN parc. č. 129/6 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 60 m2),
dielu č. 9 o výmere 11 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č. 129/7 – zastavané
plochy a nádvoria – o výmere 11 m2), dielu č. 11 o výmere 12 m2 (vytvára
novovytvorenú C-KN parc. č. 130/5 – záhrada – o výmere 12 m2), dielu č. 13 o výmere
27 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č. 130/7 – záhrada – o výmere 27 m2), dielu
č. 19 o výmere 15 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č. 131/2 – záhrada –
o výmere 15 m2), dielu č. 24 o výmere 1 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č.
131/4 – záhrada – o výmere 1 m2), dielu č. 26 o výmere 2 m2 (vytvára novovytvorenú
C-KN parc. č. 131/6 – záhrada – o výmere 2 m2), dielu č. 34 o výmere 9 m2 (vytvára
novovytvorenú C-KN parc. č. 702/12 – vodné plochy – o výmere 9 m2) a dielu č. 35
o výmere 11 m2 (vytvára novovytvorenú C-KN parc. č. 702/13 – vodné plochy –
o výmere 11 m2), ktorá parcela je zapísaná na LV č. 1073 pod B1 Obec Krušetnica
v 1/1-úč. pre Stanislava Repôňa, bytom Krušetnica č. 151;

Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Dupčáková, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C. DOPORUČUJE
1) starostke obce:
- opätovne zaslať písomnú reklamáciu na výtlky na miestnej komunikácii, na náter
strechy na KD + OcÚ a v prípade neuznania reklamácie oznámiť túto skutočnosť na
Slovenskú obchodnú inšpekciu;
- zaslať písomnú reklamáciu firme OMOSS, s. r. o. Trstená na stavbu "Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava" - Aktivita č. I:
Námestovo, kanalizácia a ČOV: stavebný súbor 15. Krušetnica, kanalizácia", konkrétne
reklamovať unížený, nekvalitný asfaltový koberec na miestnej a aj štátnej komunikácií,
kde sa tvoria mnohopočetné diery;
- dať vyspraviť nové výtlky na miestnej komunikácii a vypíliť vrbiny popri miestnej
komunikácii v časti Bodorov;
- zaslať písomnú odpoveď na žiadosť o zmluvnú úpravu vzťahov k nehnuteľnosti p.
Dušanovi Dulíkovi s tým, že obec nesúhlasí s navrhovaným nájomným vzťahom k parc.
č. 676/1 a 677/1 z dôvodu, že obec má aj naďalej záujem o kúpu týchto parciel za už
v minulosti dohodnutú cenu 9,00 €/m2;
- v rámci výstavby kanalizácie v III. ulici IBV Sihly doriešiť aj vyspravenie miestnej
komunikácie.

Zapísala: Mgr. Alžbeta Páterková
Overovatelia:

Veronika Dupčáková
Janka Makúchová

Starostka obce:

Mgr. Terézia Pacoňová, v. r.

Príloha č. 1

Stanovisko
k návrhu záverečného účtu Obce Krušetnica
za rok 2017
vypracované a predkladané na základe § 18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Legislatívne a materiálne východiská spracovania návrhu záverečného účtu
Obec pri spracovaní záverečného účtu postupuje najmä v súlade s predpismi:
• zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
• zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení,
• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
• zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Dodržanie povinnosti zverejnenia záverečného účtu
Obec je povinná návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka.
Návrh záverečného účtu je predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva konané dňa
25.05.2018 a bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.05.2018 a na webovom sídle obce
http://www.krusetnica.sk
Vzhľadom na termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva konštatujem, že podmienky:
• § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a
• § 16 ods. 12 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení boli splnené.
Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Obec Krušetnica si splnila
povinnosť vyplývajúcu z §9 ods. 4 zákona 369/190 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a dala ročnú účtovnú závierku obce za rok 2017 overiť audítorovi, konkrétne spoločnosti
EKOAUDITOR s.r.o. Správa audítora zatiaľ obci doručená nebola, účtovná závierka účtovnej
jednotky musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa
zostavuje, tzn. do 31.12.2018.
Dodržanie zákonných obsahových náležitostí záverečného účtu
V zmysle § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení záverečný účet obsahuje najmä:
1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,

3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou:
Údaje o plnení rozpočtu sú v záverečnom účte uvedené v členení, ktoré je v súlade
s požiadavkou zákona.
Základné údaje vyplývajúce zo záverečného účtu:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných
operácií
Príjmy RO
Príjmy celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky FO
Výdavky RO
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

Rozdiel

831 326,00
0,00
13 500,00

896 392,00
16 905,00
14 925,00

65 066,00
16 905,00
1 425,00

7 000,00
851 826,00
188 596,00
97 500,00
9 510,00
556 220,00
851 826,00

14 340,00
942 562,00
212 265,00
54 465,00
9 510,00
587 598,00
863 838,00
78 724,00

7 340,00
90 736,00
23 669,00
-43 035,00
0,00
31 378,00
12 012,00

Rozbor plnenia príjmov a rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 je veľmi podrobne
rozpracovaný v záverečnom účte, preto ho neuvádzam v stanovisku.
Celkové rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Bežné príjmy spolu
Z toho: bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Prebytok bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť 2017
910 996,12
896 627,90
14 368,22
799 827,42
212 206,30
587 621,12
111 168,70
16 905,48

Z toho: kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálový výdavky RO
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

16 905,48
0,00
54 463,91
54 463,91
0,00
-37 558,43
73 610,27
13 743,37
59 866,90

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa na účely tvorby peňažných fondov
z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky vo výške
243,37 € a nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelové určené na kapitálové výdavky vo výške
13 500,00 €.
Výpočet upraveného výsledku hospodárenia obce
Skutočnosť
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Upravené hospodárenie obce

59 866,90
14 928,60
9 540,88
5 387,72
65 254,62

V návrhu záverečného účtu sa zo strany obce navrhuje, aby sa celá suma, t. j. 65 254,62
€ použila na tvorbu rezervného fondu.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
K vlastným zdrojom financovania v priebehu rozpočtového roka patrí najmä prebytok
bežného rozpočtu a po skončení rozpočtového roka vytvorené vlastné zdroje v peňažných
fondoch.
Prehľad tvorby a čerpania peňažných fondov v roku 2017
Rezervný fond
PS k 1.1.2017
107 503,83
Tvorba
79 830,82
Čerpanie
Zostatok k 31.12.2017

Sociálny fond

(1,05 %)
615,23
0,00 (stravovanie,ost.)
187 334,65

418,20

542,80
490,63

2. Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t. j. majetok spolu krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu 2 944 256,13 €.
- Bilancia aktív a pasív je podľa údajov záverečného účtu vyrovnaná,
- celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2017 sú v objeme netto 2 944 256,13 €,
- celkové pasíva – zdroje krytia sú vykázané v rovnakej výške 2 944 256,13 €,
- súvaha s prehľadnou a podrobnou skladbou aktív a pasív tvorí prílohu
k záverečnému účtu.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Veriteľ
Prima banka
ŠFRB
Spolu

Výška úveru

Ročná
istiny

91 018,00
21 110,00
112 128,00

splátka Ročná splátka Zostatok istiny
úrokov
k 31.12.2017
8 600,16
1 364,85
39 417,04
936,72
285,72
18 276,09
9 536,88
1 650,57
57 693,13

Obec v zmysle ust. § 17 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže prijať návratné
zdroje financovania len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 %
skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS, k z EU.
Výpočet:
a) Zostatok istiny
skutočné bežné príjmy 2016
39 417,04 : 897 081,70 :100 = 4,39 %
b) Ročná splátka
skutočné upravené bežné príjmy 2016
11 187,45 : 421 375,02 : 100 = 2,65 %

39 417,04 (ŠFRB sa nezapočítava)
897 081,70

11 187,45
421 375,02

Podľa týchto údajov je možné konštatovať, že v roku 2017 podiel celkového dlhu obce
bez úverov z ŠFRB nepresiahol hranicu 60 % skutočných bežných príjmov a suma ročných
splátok neprekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Konštatujem, že v prípade potreby má obec možnosti čerpať návratné zdroje
financovania aj v nasledujúcom rozpočtovom roku.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti
Obec Krušetnica nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené
iným spôsobom:
Príjemca dotácie
TJ Tatran
Zväz ZP Orava
SpŠI Námestovo
ZRPŠ pri ZŠ
Spolu

Poskytnutá dotácia Zúčtovaná dotácia
Rozdiel
3 500,00
3 500,00
250,00
250,00
50,00
50,00
207,00
207,00
4 007,00
4 007,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Krušetnica nevykonáva podnikateľskú činnosť.

7. Hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku
Obec Krušetnica neprijala programový rozpočet.
Celkové hodnotenie
Predkladaný záverečný účet je spracovaný prehľadne, v požadovanom rozsahu, v súlade
s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o finančnom hospodárení
obce v roku 2017.
Odporúčanie
Na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Obecnému
zastupiteľstvu v Krušetnici predložený záverečný účet prorokovať a uzavrieť s výrokom „bez
výhrad“.

V Krušetnici 18. mája 2018

Predkladá: Mgr. Marta Glejtková
HK Obce Krušetnica

Príloha č. 3

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Krušetnica na II. 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 II. polrok 2018:
1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách v ZŠ s MŠ
Krušetnica
2. Kontrola dodržiavania VZN upravujúceho nájom nájomných bytov
3. Kontrola plnenia vybraných položiek rozpočtu za I. polrok 2017
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
Iné:
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Krušetnica na roky 2019 - 2021
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

