ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“)
obce Jakubovany zo dňa 23.06.2020 (18.30 – 22.30 hod.)
Prítomní poslanci: Bc. Jakub Sedlák
Ing. Gabriel Štofaník
Tomáš Revák
Ján Farkaš

Ospravedlnení:

Peter Sýkora, Mgr. Vladimír Vojtko, Gabriel Vojtko

Ostatní prítomní:

Martin Kollár, PhDr. Ľudmila Kopčáková,
Jana Petrušová, Mgr. Slavomír Tall

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch zvolal starosta obce s porušením § 12
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Program:
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.

Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich
schválenie
Rozpočtové opatrenie č. 3, 4

Starosta obce

3.
4.
5.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok
2019
Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2019

6.

Rôzne

7.

Diskusia

8.

Záver

Starosta obce
PhDr. Ľ. Kopčáková
Starosta obce

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Martin Kollár privítaním všetkých prítomných,
ktorí sa zúčastnili 11. riadneho zasadnutia OZ. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní štyria
poslanci a starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Na úvod sa poslanec Ing. Gabriel Štofaník opýtal starostu, prečo nezvolal zasadnutie
v termíne do 16.06.2020, a tak opakovane, ako pri predošlom zasadnutí porušil zákonom
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stanovenú lehotu, t.j. zvolať zasadnutie OZ minimálne raz za tri mesiace v zmysle § 12 ods. 1
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Starosta uviedol, že sa
obával nízkeho počtu poslancov na prípadnom skoršom zasadnutí v zákonnej lehote. Poslanec
ďalej upozornil, že tento dôvod nemôžeme akceptovať, keďže neboli doručené ani pozvánky
na zvolanie OZ v období troch mesiacov o posledného zasadnutia OZ. Starosta odpovedal, že
si je vedomý porušenia zákona.
2. Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
V bode 2. poslanci hlasovali za návrh programu zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice. Starosta navrhol doplniť program o ďalšie body uvedené nižšie.
Poslanci s návrhom súhlasili a schválili ho. Za zapisovateľa bol určený Ing. Gabriel Štofaník,
za overovateľov zápisnice poslanec Bc. Jakub Sedlák a poslanec Ján Farkaš.
upravený program 11. zasadnutia OZ:
Program

Predkladá

1.

Otvorenie zasadnutia OZ.

Starosta obce

2.

Starosta obce

4.

Schválenie programu 11. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
Prerokovanie uvedenia priestorov Materskej školy do
prevádzky.
Rozpočtové opatrenie č. 3, 4, 5.

Starosta obce

5.

Rozpočtové opatrenie č. 6.

Starosta obce

6.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok
2019.
Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2019.

PhDr. Ľ. Kopčáková

PhDr. Ľ. Kopčáková

9

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Jakubovany za rok 2019.
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly č. 1/2020.

10

Výročná správa za rok 2019.

Starosta obce

11

Správa audítora za rok 2019.

Starosta obce

12

Starosta obce

13

Schválenie VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa do ZŠ
Rôzne (žiadosti).

14

Diskusia (sťažnosti, podnety).

Starosta obce

15

Záver.

Starosta obce

3.

7.
8.
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Jana Petrušová

Starosta obce

PhDr. Ľ. Kopčáková

Starosta obce

a/ program 11. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

b/ program 11. zasadnutia OZ – úprava a doplnenie programu
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

c/ zapisovateľ: Ing. Gabriel Štofaník
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Za
Zdržal sa
Proti
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d/ overovateľ zápisnice: Bc. Jakub Sedlák
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

d/ overovateľ zápisnice: Ján Farkaš
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Za
Zdržal sa
Proti

3. Prerokovanie uvedenia priestorov Materskej školy do prevádzky
Pri tomto bode riaditeľka MŠ Jakubovany Jana Petrušová informovala zriaďovateľa
o potrebe plne sprevádzkovať priestory škôlky a kuchyne s potrebným vybavením
a presťahovaním sa z priestorov kultúrneho domu. Zdôvodnila to tým, aby sme sa neocitli
v situácií, že prijaté deti do MŠ nebudú môcť nastúpiť k 1. septembru 2020 do nových aj
rekonštruovaných priestorov škôlky. Zároveň boli poslanci oslovení o pomoc pri sťahovaní
MŠ z priestorov kultúrneho domu do priestorov škôlky, a tí následne prisľúbili pomoc spolu
so starostom.
Sťahovanie inventáru a zariadení MŠ sa na zasadnutí OZ dohodlo so začiatkom
v termíne od 6. júla 2020, a do novej časti bude zariadenie umiestnené až po kolaudácií. Pani
riaditeľka požiadala obstarať do budovy škôlky žalúzie, siete proti hmyzu na okná, poplašné
zariadenie, prípadné aj iné potrebné vybavenie.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník žiadal od starostu vysvetlenie, prečo k dátumu
22.6.2020 v Prešove PSK, Odbor SO pre IROP neevidoval podklady k žiadosti obce o platbu
„Rozšírenie MŠ Jakubovany“, ktoré ako uviedol, doručil ešte v mesiaci máj 2020. Starosta
odpovedal, že dokumenty odovzdal na vrátnici pracovníkovi SBS, pretože do budovy osoby
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nevpúšťali. Poslanec ďalej apeloval na starostu, že si mohol overiť telefonicky, či sú podané
doklady v poriadku, a či ich vôbec evidujú, veď má na to k dispozícií služobný telefón,
a kontrola budovy MŠ by už bola uskutočnená.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil starostu na zdĺhavý proces ohľadom
rekonštrukcie vnútorných priestorov starej časti Materskej školy, kde výkon procesu
verejného obstarávania u zákazky „Údržba objektu – MŠ Jakubovany“ bol započatý až v máji
2020, teda po dvoch mesiacoch, keď sme už v marci na zasadnutí OZ vyčlenili finančné
prostriedky na tieto práce. Starosta odpovedal, že do príslušnej kancelárie nemohol ísť kvôli
opatreniam mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu. Poslanec reagoval, či je to skutočný
dôvod, ak všetky potrebné náležitosti k verejnému obstarávaniu sa riešia zasielaním
elektronicky, a aj samotný proces verejného obstarávania sa uskutočňuje tiež elektronicky.

4. Rozpočtové opatrenie č. 3, č. 4., č. 5
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil starostu na prekročený limit presunov
v rozpočtových opatreniach za rok 2020 podľa smernice „Zásady hospodárenia s majetkom
obce Jakubovany“, ktoré sú v réžii starostu.
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 3, 4, 5.
Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 3.4.2020 podpísané starostom obce, v ktorom dochádza
k presunom finančných prostriedkov, pričom nedochádza k navýšeniu rozpočtu v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 3 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 3

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
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Ján Farkaš

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 1.5.2020 podpísané starostom obce, v ktorom
dochádza k presunom finančných prostriedkov, pričom nedochádza k navýšeniu rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 4 tvorí prílohu č. 2 tejto
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 4

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 6.5.2020 podpísané starostom obce, v ktorom
dochádza k presunom finančných prostriedkov, pričom nedochádza k navýšeniu rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 5 tvorí prílohu č. 3 tejto
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
c/ b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 5

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
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Ján Farkaš

5. Rozpočtové opatrenie č. 6
Starosta obce predložil prítomným poslancom rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa
23.6.2020, v ktorom dochádza k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu o 3000 Eur – prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu, a výdavkovej časti rozpočtu o 3000 Eur – na
výstavbu oplotenia MŠ. V tomto rozpočtovom opatrení ďalej dochádza aj k presunom
finančných prostriedkov medzi jednotlivými oddielmi v rámci schváleného rozpočtu na nákup
regálov, tanierov a termoboxu do školskej jedálne. Rozpočtové opatrenie č. 6 tvorí prílohu
č. 4 tejto zápisnice.

Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 6
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce prečítala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
Obce Jakubovany za rok 2019 so záverom „V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019 s výrokom: celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad“. Poslanci hlasovaním zobrali uvedené na vedomie. Stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu Obce Jakubovany za rok 2019 tvorí prílohu č. 5 tejto
zápisnice.
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Uznesenie č. 6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Tomáš
Revák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

7. Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2019
Záverečný účet zaslala emailom p. Janigová všetkým poslancom a hlavnej
kontrolórke. Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil na preklep na strane 6 bod 2.1.3 Granty
a transfery (2018 na 2019). Záverečný účet obce Jakubovany za rok 2019 je zverejnený na
webovej stránke obce. Záverečný účet obce Jakubovany za rok 2019 poslanci jednomyseľne
schválili.
Uznesenie č. 7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
a) Záverečný účet obce s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti

8 / 16

Ján Farkaš

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
b) použitie prebytku vo výške 43 354,34 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
-

Tvorba rezervného fondu vo výške 100 % = 43 354,34 €

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
s ch v a ľ u j e
c) Prevod prebytku vo výške 43 354,34 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet rezervného fondu.

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
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Ján Farkaš

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakubovany za rok
2019
Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorej
výsledkom je zhodnotenie: „počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si
vyžadovali prijímanie opatrení. Boli dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým
oblastiam. Priebežne sa vzájomnou konzultáciou zjednocovali prípadne rozdielne výklady
k niektorým záležitostiam s cieľom zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v požadovanej
kvalite pri dodržiavaní platných zásad“. Táto správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil hlavnú kontrolórku na nedodržanie lehoty
60 dní od ukončenia roka 2019 na predloženie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok
2019 poslancom OZ, v zmysle § 18f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. S výsledkami boli poslanci oboznámení až teraz
a hlavná kontrolórka prisľúbila, že nabudúce výsledky kontroly zašle aj poslancom. Podobne
nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti od hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

9. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly č. 1/2020
V mesiaci január 2020 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu č. 1/2020 poskytnutých
finančných dotácií z rozpočtu obce v rokoch 2019 a 2018 a zhodnotenie dodržania VZN č. 2
z roku 2013 o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce Jakubovany, ďalej fyzickú
inventarizáciu zakúpeného inventáru a zhodnotenie oprávnenosti nákladov financovaných
z dotácií u príjemcov:
1. FS Barvinek OZ, dotácia poskytnutá v roku 2018,
2. OÁZA, nezisková organizácia, dotácia poskytnutá v roku 2019.
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Správa hlavnej kontrolórky tvorí prílohu č. 7, v ktorej sú odporúčania, opatrenia na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so znením:
„U subjektu FS Barvinek: Odporúčam obci Jakubovany vyzvať hmotne zodpovednú
osobu za majetok nakúpený za finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na nápravu
stavu a na výzvu o vrátenie chýbajúcich krojov a príslušenstva. V prípade nevrátenia je
nutné zjednať nápravu iným spôsobom (vymáhanie súdnou cestou, finančnou náhradou
a pod.).
U subjektu OÁZA: Odporúčam Obci Jakubovany pri poskytovaní dotácie presne
špecifikovať druh použitia dotácie (napr. na čisto prevádzkové náklady) a taktiež
stanoviť podmienky, resp. nutnosť poskytovania dotácie menovanému prijímateľovi aj
v budúcnosti.“
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených vyššie, do 30.09.2020.
Poslanec Bc. Jakub Sedlák určil starostovi zaoberať sa odporučeniami hlavnej
kontrolórky z inventarizácie vo FS Barvinek.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník vyzval hlavnú kontrolórku a starostu obce, že na základe
akých dokladov/faktúry bola vykonaná inventarizácia vo FS Barvinek, samotná správa,
zistené rozdiely a nedostatky. Hlavná kontrolórka uviedla, že faktúru jej predložil
k inventarizácii starosta obce. Starosta uviedol, že on faktúru sám obdŕžal od Jozefa Reváka
vedúceho FS Barvinek v mesiaci január 2020. Poslanec ďalej uviedol, že v roku 2019
overoval skutočnosti týkajúce sa Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie spolu
s vydokladovanou faktúrou, na základe ktorej bola obcou poskytnutá dotácia. Na faktúre boli
uvedené 3 položky a z každej po 1 ks. Poslanec si vyžiadal predložiť od starostu faktúru,
z ktorej vychádzali pri inventarizácii. Starosta uviedol, že faktúru nevie nájsť. Poslanec Ján
Farkaš spomenul, že existuje výraz opravená faktúra, Bc. Jakub Sedlák spomenul možné
nedostatky na faktúre (preklepy, prip. dve faktúry patriace k sebe), podobne aj starosta.
Poslanec Ing. Gabriel Štofaník upozornil poslanca Bc. Jakuba Sedláka, že ako dlhodobejší
aktívny člen FS Barvinek si mohol skontrolovať, akú faktúru v roku 2018 predkladali
k čerpaniu dotácii, a následne aj starosta. Poslanec Bc. Jakub Sedlák uviedol, že ako člen
súboru nepovažoval, ani teraz nepovažuje za potrebné kontrolovať predkladanie faktúry,
pretože to považoval za vysporiadanú záležitosť. Ďalej sa poslanec Bc. Jakub Sedlák opýtal
poslanca Ing. Gabriela Štofaníka, či ho trápi len predložená faktúra a nie reálny stav krojov
vo FS, keď dobre vie, že za poskytnutú dotáciu reálne aj tie kroje zakúpené boli, a tiež kto tie
chýbajúce kroje má. Poslanec Bc. Jakub Sedlák sa opýtal poslanca Ing. Gabriela Štofaníka, či
nemá dostatok informácií k danej veci, poslanec odpovedal že nemá postačujúce ďalšie
informácie, a nie je si vedomý odkiaľ by ich mal mať. V danom okamihu hlavná kontrolórka
obce PhDr. Ľudmila Kopčáková vstúpila do diskusie a vyjadrila sa, aby sa poslanci medzi
sebou nerozhádali a nedoťahovali na názoroch. Poslanec Ing. Gabriel Štofaník uviedol, že
termín na predloženie dokladov k poskytnutej dotácii pre FS Barvinek bol stanovený do
15.1.2019, a na základe vtedy predložených dokladov obec dotáciu pre FS poskytla
a spracovala, a nie v januári 2020.
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Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly č. 1/2020

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

10. Výročná správa za rok 2019
Výročnú správu poslala p. Janigová mailom všetkým poslancom. Poslanci nemali
žiadne výhrady a vyhotovenú výročnú správu zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
Výročnú správu Obce Jakubovany za rok 2019

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Za
Zdržal sa
Proti
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11. Správa audítora za rok 2019
Starosta obce prečítal prítomným Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán
a obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany.
Pri audite účtovnej závierky neboli zaznamenané zistenia takého charakteru, aby bolo
potrebné ich uviesť v samostatnom liste odporúčaní v zmysle zmluvy o poskytnutí
audítorských služieb, čl. II bod 2.
V zázname odporúčali venovať primeranú pozornosť usporiadaniu položiek
nedokončených investícií z minulých účtovných období a ich uvádzaniu do užívania. Bežné
zistenia prejednali pri výkone auditu a pri ústnom prejednaní.
Obec vykazuje pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti voči podnikom v konkurze,
ku ktorým boli v minulých účtovných obdobiach vytvorené opravné položky do výšky 100 %
ich nominálnej hodnoty. Uvedené pohľadávky odporúčali preúčtovať na podsúvahového účty
a ďalej sledovať ich prípadné usporiadanie.
Poslanci správu audítora hlasovaním zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
berie na vedomie
Správu audítora Obce Jakubovany za rok 2019

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

12. Schválenie VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej
školy
Návrh VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy bol
zverejnený na obecnej tabuli v obci od 30.03.2020, a internetovej stránke obce v zákonom
stanovenej lehote. Poslanci s návrhom súhlasili a VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa do základnej školy jednomyseľne schválili.
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Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch
Uznáša sa
na znení VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

13. Rôzne (žiadosti)
Žiadosť FS Jakubovianka
Starosta uviedol žiadosť FS Jakubovianka o poskytnutie priestorov v Kultúrnom dome
obce Jakubovany, Hlavná 24/13 na nácvik.
Starosta navrhol poskytnúť priestory na pódiu v ľavo v tzv. maskérni na užívanie
výhradne FS Jakubovianka, a priestory sály Kultúrneho domu na skúšanie a nácvik, a
následne uviedol na hlasovanie. Poslanci žiadosti hlasovaním jednomyseľne vyhoveli.
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

Žiadosť o kultúrne podujatie
Starosta predniesol žiadosť Antona Basára na uskutočnenie kultúrneho podujatia dňa
11.7.2020 v sále kultúrneho domu. Starosta uviedol žiadosť na schvaľovanie. Prítomní
poslanci sa k danej žiadosti hlasovaním zdržali a ponechali plnú kompetenciu o rozhodnutí
k podujatiu na starostu. Dôvody boli nasledovné:
- aby nebol vyvíjaný nátlak na úplné vypratanie škôlky z KD do nových priestorov,
keďže nová budova musí byť ešte skolaudovaná,
- nedodržanie lehoty na predloženie žiadosti pred uskutočnením kultúrneho podujatia,
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- v tejto mimoriadnej situácií s pretrvávajúcim sa šírením ochorenia Covid-19 by bolo
ťažké na takomto podujatí zabezpečiť všetky potrebné opatrenia a nariadenia Ústredného
krízového štábu, prípadne ďalšie podmienky ostatných inštitúcií.
Hlasovanie:
Bc. Jakub
Sedlák

Ing.
Gabriel
Štofaník

Tomáš
Revák

Ján Farkaš

Za
Zdržal sa
Proti

Efektívnosť poskytnutých dotácií
Starosta uviedol aj podnet na efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami
poskytnutými z rozpočtu obce formou dotácií schválených v rozpočte obce na rok 2020.
Starosta doplnil, že sa to týka organizácií Telovýchovná jednota Družstevník Jakubovany
a DHZ Jakubovany, keďže sa v čase mimoriadnej situácie koronavírusu neorganizovali žiadne
zápasy, ani súťaže.
Poslanec Bc. Jakub Sedlák odpovedal, že TJ Družstevník zo schválených dotácií
plánuje nákup bránok, nákup sietí, udržiavacie práce areálu a budov, očakáva zvýšené
náklady na zberné faktúry platené Slovenskému futbalovému zväzu. Vedenie TJ Družstevník
si je vedomé efektívnosti použitia poskytnutých dotácií.

Neriadená skládka
V oblasti Ortáše pri potoku Telek sa trvale vytvára neriadená skládka odpadov.
Poslanci zadali úlohu starostovi: zabezpečiť montáž zariadení na nepretržitý záznam
statických snímok alebo videa pri vytvárajúcich sa skládkach do 30.6.2020.

Poslanec Bc. Jakub Sedlák sa opýtal starostu, či máme zverejnený Územný plán obce
po úpravách, aby bol čo najskôr zverejnený. Ďalej vyzval starostu, či má podpísané uznesenia
OZ za rok 2019, a uviedol to ako úlohu pre hlavnú kontrolórku. Podal návrh na odpísanie
nevymožiteľnej pohľadávky. Poslanci sa dohodli prerokovať pohľadávky na najbližšom
zasadnutí. Poslanec sa ešte opýtal starostu na možnosť rozšírenia vodojemu. Starosta uviedol,
že prítok do vodojemu je slabší, a ďalší vodojem by nemusel byť kapacitne naplnený. Ďalej
starosta uviedol, že je potrebné riešiť objem prítoku z prameňa spôsobom nájdenia ďalšieho
zdroja pitnej vody, čím vzniknú výdavky na prieskum, vrty a prípravu realizácie. Poslanci
zadali úlohu pre starostu zistiť, čo prináša realizácia rozšírenia vodojemu, prieskumu a vrtov
s lehotou splnenia do najbližšieho zasadnutia OZ.
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14. Diskusia (sťažnosti, podnety)
V diskusii starosta uviedol sťažnosť obyvateľa obce (ul. Hlavná) na suseda, kde
uvádza, že nie je dodržaný odstup na susednej parcele umožňujúci údržbu nehnuteľností,
a aby sa zdržal výsadby stromov v tesnej blízkosti.
Starosta informoval, že ORPZ Prešov odbor kriminálnej polície upozornili obec na
jazdenie osôb na motocykloch, motorových vozidlách, štvorkolkách nezistených evidenčných
čísel v katastri obci Olejníkov, a žiadali o podanie správy pri ich identifikácií.
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných poslancov.

15. Záver
Na záver sa starosta obce Martin Kollár poďakoval poslancom za ich účasť.

V Jakubovanoch, dňa 23.6.2020

Zapisovateľ: Ing. Gabriel Štofaník

Overovateľ zápisnice: Bc. Jakub Sedlák
Overovateľ zápisnice: Ján Farkaš

Starosta obce: Martin Kollár
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Hlavná kontrolórka Obce Jakubovany

Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Jakubovany za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa 15.05.2020 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou zverejnené iným spôsobom
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Náležitosti návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Jakubovany.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2009-421,
MF/021218/2011, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti a prehľad o poskytnutých
dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.

I. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie Obce Jakubovany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 6/2019 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
19.12.2018.
Schválený rozpočet Obce Jakubovany bol v priebehu roka 11x upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení.

Rozpočet celkove

príjmy celkove
výdavky celkove

Schválený
rozpočet
934 975
934 975

Skutočnosť
k 31.12.2019
826 463,34
772 108,65

% plnenia

Schválený
rozpočet
499 330
493 951

Skutočnosť
k 31.12.2019
491 709,77
442 816,63

% plnenia

88,39
82,58

Bežný rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky

2

98,47
89,65
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Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
287 142
441 024

Skutočnosť
k 31.12.2019
287 140,84
329 292,02

Schválený
rozpočet
148 503
0

Skutočnosť
k 31.12.2019
47 612,73
0

% plnenia
100
74,67

Finančné operácie

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia

% plnenia
32,06
0

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjm y
•
•
•
•
•
•

výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
dane z majetku
daň za psa
daň za nevýherné hracie automaty
daň za užívanie verejného priestranstva
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebná odpad

320 650,92€
13 526,50€
1 441,62€
0,00€
0,00€
13 974,78€

200 Nedaňové príjm y
• príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
• administratívne poplatky a iné poplatky a platby
• poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
a služieb
• úroky z vkladov
• príjmy z dobropisov, vrátky

1 556,36€
1 808,50€
18 771,24€
0,00€
2 022,74€

300 Grant y a transfery
• tuzemské bežné granty a transfery

117 957,11€

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené takmer na 100 %, čo predstavuje viac ako 320 650,- €.
Príjmy z poplatkov za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami na 88,21
%, čo predstavuje viac ako 18 771,24,- €.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2019 vo výške 287 140,84 € čo predstavuje 100% plnenie
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Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné v ýdavk y
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

205 317,02€
73 778,45€
141 480,82€
22 240,34€

700 Kapitálové v ýdavk y
•
•
•
•

Cestná doprava
Rozvoj obcí
Predprimárne vzdelávanie
Vedľajšie služby – školské stravovanie

3 161,12€
219 917,02€
103 950,68€
2 263,20€

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie v roku 2019 obec mala vo výške 47 612,73€. Tieto finančné
prostriedky boli do rozpočtu v roku 2019 zapojené ako prostriedky z rezervného fondu vo
výške 46 536,86€ a zostatok finančných prostriedkov na potravinovom účte k 31.12.2018 vo
výške 302,67€. Obec prijala finančné zábezpeky, ktorých zostatok k 31.12.2019 je vo výške
773,20€.
2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie Obec Jakubovany v roku 2019 nemala.

Výsledok hospodárenia:

Rozpočtový hospodársky výsledok:
Príjmy:
BR – obec
KR – obec

491 709,77 €
287 140,84 €

Príjmy spolu:

778 850,61 €
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Výdaje:
BR – obec
KR – obec

442 816,63 €
329 292,02 €

Výdaje spolu:

772 108,65 €

Rozpočtový hospodársky výsledok:
Príjmy:
Výdaje:
Prebytok:

778 850,61 €
772 108,65 €
6 741,96 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky z rezervného fondu vo výške
46 536,86€.
Upravený prebytok hospodárenia:

43 354,34 €

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/200x-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a VÚC.

Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 v objeme 43 354,34 € je súčasťou
návrhu záverečného účtu.:

NAVRH PRE OZ :
návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,
(najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného fondu)
návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce,
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond min. vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva
v súvahe sa rovnajú. Uvádzam v skrátenom prehľade.
Bilancia aktív
Položka súvahy
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobo hmotný majetok
Dlhodobo finančný majetok
Obežný majetok
z toho:
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU:
Bilancia pasív
Položka súvahy
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
SPOLU:

6

Stav k 1.1.2019 v €
1 381 325,81

Stav k 31.12.2019 v €
1 673 893,68

6 900,00
1 203 696,45
170 729,36
410 145,28

6 468,75
1 496 695,57
170 729,36
417 297,56

839,28
0
4 253,98
405 052,02
941,05
1 792 412,14

1 086,36
0
3 040,79
413 170,41
1 185,85
2 092 377,09

Stav k 1.1.2019 v €
849 267,42

Stav k 31.12.2019 v €
873 034,63

0
849 267,42
43 114,48

0
873 034,63
43 114,48

840,00
10 000,00
313,87
31 960,61
0
900 030,24
1 792 412,14

960,00
20 000,00
1 331,45
31 769,87
0
1 165 281,14
2 092 377,09
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Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Jakubovany nie je dlžníkom peňažných ústavov, nebankových poskytovateľov úverov
ani štátnych fondov.
Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Jakubovany nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie
ani obchodnej spoločnosti.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade so VZN o dotáciách
Obec Jakubovany v roku 2019 poskytla dotáciu pre telovýchovnú jednotu vo výške
4 349,91 €, OÁZA, n.o. 3 000,00 €.

Podnikateľská činnosť
Obec Jakubovany v roku 2019 nevykonávala žiadne podnikateľské aktivity

Finančné usporiadanie finančných vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec
Jakubovany finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a
právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej
usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k
rozpočtom VÚC.
Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Jakubovany schválila rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry.
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Záver
Návrh záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Jakubovany za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce Jakubovany k 31.12.2019 a výsledok hospodárenia za
uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Jakubovany
za rok 2019 výrokom

„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“

V Jakubovanoch, dňa 23.06.2020
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PhDr. Ľudmila Kopčáková
hlavná kontrolórka obce
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OBEC JAKUBOVANY

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany
Dňa

Pre najbližšie riadne rokovanie
Obecného zastupiteľstva

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakubovany
za rok 2019

Predkladá:

Materiál obsahuje:

PhDr. Ľudmila Kopčáková

1. Návrh na uznesenie

Hlavná kontrolórka

2. Dôvodovú správu
3. Materiál
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Spracovateľ:
Hlavná kontrolórka

1. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
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2. Dôvodová správa
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť
obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu z kontrolnej činnosti a to do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roku.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.
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Hlavná kontrolórka Obce Jakubovany
V súlade s § 18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Jakubovany

Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakubovany za rok 2019
Činnosť hlavnej kontrolórky obce bola v súlade s 10% pracovným úväzkom a na to
schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2019 a v nadväznosti na § 18d. zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zameraná hlavne na :
-

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom
obce,
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
kontrolu čerpania rozpočtu po stránke príjmov a výdavkov,
iné úlohy vyplývajúce zo zákona 369/1990 Zb. pre hlavného kontrolóra obce,
kontrola evidovania a riešenia sťažností.

A) Následné finančné kontroly:
Zhodnotenie dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubovany č. 2
z roku 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany
Kontrola plnenia schváleného rozpočtu za rok 2019, plnenie príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu
Vypracovanie Smernice o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení
oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Vypracovanie prehľadu a stanoviska k výške dlhu

B) Ostatné činnosti:
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Účasť na seminároch RVC pre hlavných kontrolórov
Novela zákona o finančnej kontrole – dňa 8.3.2019
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO - dňa 19.3.2019
Školské stravovanie v obciach, RO a PO zriadených obcou – účtovanie
a vykazovanie – dňa 19.9.2019
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Mzdový účtovník a personalista – dňa 8.10.2019
Seminár pre hlavných kontrolórov – dňa 18.10.2019
Miestne dane a poplatok za TKO – dňa 23.10.2019
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2019 – dňa 10.12.2019

C) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:
V priebehu hodnoteného obdobia
a predložené obecnému zastupiteľstvu:

roku

2019

boli

samostatne

vypracované

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2018 v súlade so zákonom č.
369/1990
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK
Vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijímanie
opatrení, boli dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým oblastiam.
Priebežne sa vzájomnou konzultáciou zjednocovali prípadne rozdielne výklady
k niektorým záležitostiam s cieľom zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií
v požadovanej kvalite pri dodržiavaní platných zásad.

V Jakubovanoch dňa 20.02.2020

PhDr. Ľudmila Kopčáková
hlavná kontrolórka Obce Jakubovany
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Hlavný kontrolór Obce Jakubovany

SPRÁVA
Z KONTROLY č. 1/2020
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení a na základe plánu kontrolnej činnosti vykonala
Oprávnená osoba: PhDr. Ľudmila Kopčáková, hlavná kontrolórka Obce Jakubovany
Prizvané osoby: Predmet kontroly: Zhodnotiť dodržanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubovany
(ďalej len VZN) č. 2 z roku 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany
Povinná osoba: Obec Jakubovany, Obecný úrad Jakubovany
Kontrolované obdobie:

od 01.01.2018 do 30.12.2019

Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Jakubovany a Tulčík č.d. 288 - január 2020
Cieľ kontroly:
Cieľom kontroly bolo dodržanie podmienok vyplývajúcich zo:
1. Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany v roku 2018
príjemcovi: Folklórny súbor Barvinek, OZ, v zastúpení Jozef Revák, bydlisko
Tatranská 126/17, Jakubovany
2. Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany v roku 2019
príjemcovi: OÁZA, nezisková organizácia so sídlom Široké 185, zastúpená Ing.
Milanom Tomašovom
Čiastkové ciele kontroly:
- overiť uzatvorenie zmluvy podľa článku 4, ods.5 a jej zverejnenie na web stránke obce
Jakubovany
- overiť dodržiavanie termínov na predloženie ročného zúčtovania dotácie podľa čl. 7
- overiť výšku čerpania dotácie a vrátenie nedočerpaných prostriedkov späť na účet
obce
- skontrolovať úplnosť všetkých požadovaných podkladov potrebných k vyúčtovaniu
dotácie
- skontrolovať oprávnenosť nákladov v súvislosti s článkom 3 ods. 1 – 5
- overiť uplatňovanie zmluvného nároku obce Jakubovany pri nedodržaní zmluvných
podmienok podľa článku 8

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu: 30.01.2020
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom,
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
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vzniku uvedených v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok. Kontrolovaný
subjekt nepodal námietky ku kontrolným zisteniam.
Kontrolou bolo zistené:
Obec Jakubovany vytvára zo svojho rozpočtu zdroje na poskytovanie dotácií pre účely
verejného záujmu v prospech obce, ktorým sa rozumie hlavne, poskytovanie všeobecne
prospešných služieb, zabezpečenie verejnoprospešného účelu a akcie vo verejnom záujme,
alebo v prospech rozvoja územia obce Jakubovany.
Dotácie je nutné vyčerpať vždy do konca kalendárneho roku, v ktorom bola dotácia
poskytnutá. Vyúčtovanie dotácií sa odovzdávajú do podateľne OcÚ Jakubovany, najneskôr do
15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
K cieľom kontroly na základe bodu 1.
Na základe písomnej žiadosti Folklórneho súboru Barvinek, OZ, zastúpenej Jozefom
Revákom, bydlisko Tatranská 126/17, Jakubovany bola uznesením obecného zastupiteľstva č.
13/2018 zo dňa 26.04.2018 schválená dotácia vo výške 1 500,- €.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany v roku 2018 pod číslom
18/2018 bola zverejnená na webovom sídle Obce Jakubovany pred dátumom účinnosti.
V predmete zmluvy v čl. I, ods. 2 je uvedené, že dotácia bude použitá na náklady spojené
s krojovým vybavením FS Barvinek.
V písomnej žiadosti žiadateľ zdôvodnil potrebu zakúpenia nových krojov a opravu čižiem pre
členov súboru. Zdôraznil, že súbor reprezentuje obec nielen v blízkom regióne, ale aj
v zahraničí na rôznych európskych festivaloch.
Ku kontrole čerpania tejto dotácie žiadateľ predložil faktúru č. 201808 od dodávateľa
CIPISEK art. s.r.o., Podhradík 9, 080 06 Prešov a Inventúrny súpis dodaných krojov na
základe faktúry k 31.12.2019.
Z predloženého Inventúrneho súpisu vyplýva, že je evidovaný rozdiel v počte kusov, ktoré sa
nachádzajú v miestnosti určenej na skladovanie krojov a príslušenstva. Žiadateľ tento rozdiel
zdôvodnil nevrátením krojov a príslušenstva členmi súboru, ktorí ukončili členstvo v súbore
a ktorým bol majetok zverený do súkromného držania počas doby účinkovania v súbore.
K cieľom kontroly na základe bodu 2.
Na základe písomnej žiadosti Neziskovej organizácie OÁZA, so sídlom Široké 185, bola
uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2019 dňa 06.02.2019 schválená dotácia vo výške
3 000,- EUR.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany v roku 2019 pod číslom
3/2019 bola zverejnená na webovom sídle Obce Jakubovany pred dátumom účinnosti.
V predmete zmluvy v čl. I, ods. 2 je uvedené, že dotácia bude použitá na náklady spojené
s realizáciou projektu: Dofinancovanie nákladov na činnosť denného stacionára v obci
Jakubovany.
V zmluvnom termíne príjemca predložil ku kontrole doklady preukazujúce použitie dotácie:
1.
2.
3.
4.

Materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby...)..................................... 324,71€
PHM (dovoz stravy) .................................................................................. 110,12€
Výlet (prepravné) ........................................................................................ 354,00€
TCOM (poplatok – televízor) ..................................................................... 290,00€
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5. Doplatok do stravy ..................................................................................... 1 563,65€
6. Organizovanie posedení a kultúrno-spoločenských akcií pre členov ......... 306,95€
7. Posedenie (káva, čaj, pečivo, čokoláda) ....................................................
56,60€
Spolu:
3 006,03€
V predmete zmluvy je uvedené, že dotácia bude použitá na dofinancovanie nákladov
na činnosť denného stacionára v obci Jakubovany.
Pokiaľ nie je presnejšie špecifikovaný účel použitia dotácie tieto náklady sú oprávnené.

Odporúčania alebo opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku:
Ku kontrole v bode 1.
Odporúčam obci Jakubovany vyzvať hmotne zodpovednú osobu za majetok nakúpený za
finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na nápravu stavu a na výzvu o vrátenie
chýbajúcich krojov a príslušenstva. V prípade nevrátenia je nutné zjednať nápravu iným
spôsobom (vymáhanie súdnou cestou, finančnou náhradou a pod.).
Ku kontrole v bode 2.
Odporúčam Obci Jakubovany pri poskytovaní dotácie presne špecifikovať druh použitia
dotácie (napr. na čisto prevádzkové náklady) a taktiež stanoviť podmienky, resp. nutnosť
poskytovania dotácie menovanému prijímateľovi aj v budúcnosti.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 30.09.2020.

Správa bola vypracovaná dňa: 28.01.2020

Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:

PhDr. Ľudmila Kopčáková – hlavný kontrolór

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

Martin Kollár – starosta obce

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

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 30.01.2020

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom:

Martin Kollár – starosta obce
.......................................................................
(Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)

..........................................
(podpis)
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