Príloha č. 1

Správa hlavného kontrolóra obce Dulov o kontrolnej
činnosti za I. a II. polrok 2018
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám kumulatívnu správu o kontrolnej činnosti za 1. a 2. polrok
2018, ktorá sa v hodnotenom období snažila dôsledne napĺňať a realizovať úlohy vyplývajúce
z § 18f spomínaného zákona, v rozsahu stanovenom znením § 18d, t.j. kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými
právami obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania
občianskych podnetov, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu
dodržiavania interných predpisov obce, či kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
Základný rozsah kontrolnej činnosti za sledované hodnotiace obdobie bol v zmysle
zákona o obecnom zriadení stanovený Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 1. a 2. polrok 2018, predloženým a schváleným OcZ v Dulove uzneseniami č. 43/2017 zo
dňa 12.12.2017 resp. č. 36/2018 zo dňa 26.6.2018.
V súlade so spomínaným plánom kontrolnej činnosti bola v mesiaci február 2018
vykonaná kontrola nakladania s pokladničnou hotovosťou a následne i pokladničných
operácií, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v podmienkach Obce Dulov v
roku 2017. Žiadne nedostatky, ani nezrovnalosti so zákonom zistené neboli.
Ako každoročne, aj tentoraz bola v treťom mesiaci 2018 vykonaná následná finančná
kontrola hospodárenia obce - jej účtovných a finančných výkazov - ako prvotného
predpokladu pre správne odborné posúdenie celej ďalšej problematiky posúdenia
správnosti záverečného účtu 2017. Jej predmetom bola kontrola dodržania zákonom
stanovených náležitostí záverečného účtu, kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov
a finančných operácii obce, kontrola tvorby a čerpania peňažných fondov obce a kontrola
zostavenia účtovnej závierky. Vychádzala zo spracovaných výsledkov účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2017, z údajov uvedených v účtovných výkazoch zostavených podľa
opatrení MF SR č. MF/25755/2007-31, ako i z údajov vo finančných výkazoch, ktoré obec
zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/21513/2012-31. Žiadne nedostatky
v súvislosti s uvedenými skutočnosťami zistené neboli.
V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 bola v mesiacoch
apríl a máj vykonaná kontrola dodržania zákonných povinností súvisiacich
s vyhodnotením záverečného účtu obce za rok 2017, zavŕšená odborným stanoviskom
hlavného kontrolóra v zmysle §18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Všetky postrehy, pripomienky a stanoviská z tejto kontroly boli
zapracované do Stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
a prostredníctvom neho predložené Obecnému zastupiteľstvu v Dulove na jeho verejnom
zasadnutí dňa 26.06.2018. Obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie uznesením č. 22/2018.
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Z dôvodu prípravy nového rozpočtu obce bola na sklonku uplynulého roka vykonaná
aj kontrola zákonných a organizačných opatrení súvisiacich s prípravou nového
rozpočtu. Všetky zistené poznatky a pripomienky boli spracované do odborného stanoviska
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dulov na roky 2019-2021, ktoré bolo
predložené a prezentované na verejnom zasadnutí OcZ v Dulove dňa 27.11.2018. Stanovisko
bolo obecným zastupiteľstvom vzaté na vedomie uznesením č. 48/C/2018. Zohľadnením
súvisiacich faktov a skutočností, toto stanovisko napokon odporučilo obecnému
zastupiteľstvu, po prerokovaní všetkých pripomienok a pozmeňujúcich návrhov tento
dokument schváliť a následne zobrať na vedomie aj návrh rozpočtu obce na ďalšie dva
roky, teda na roky 2020 a 2021.
Vzhľadom k príprave nového rozpočtu obce na rok 2019 bola vykonaná tiež kontrola
zákonnosti čerpania dotácii - nenávratných finančných príspevkov - poskytnutých
jednotlivým subjektom - právnickým a fyzickým osobám - z rozpočtu obce Dulov v roku
2018. Popri § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, predmetná
problematika bola pre obec zadefinovaná aj vo VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce Dulov, ktoré striktne stanovuje nielen rozpočtovanie týchto dotácii,
ale následne i spôsob ich schvaľovania, poskytovania, zúčtovania, či dokonca ich možného
vracania. Žiadne nedostatky, ktoré by boli v rozpore s platným VZN zistené neboli.
Popri vyššie analyzovaných plánovaných kontrolných činnostiach, pozornosť
kontrolóra obce bola venovaná aj konzultačnej činnosti k problematike súvisiacej s bežným a
každodenným životom obce a obecného úradu, žiadne ďalšie podnety na vykonanie
kontroly, či už na základe vlastných indícií, alebo podnetov z okolia kontrolného orgánu prostredníctvom poslancov OcZ v Dulove a nimi schválených uznesení k problematike
takýchto podnetov - vznesené neboli.

V Dulove, 14.1.2019

Ing. Jozef TICHÝ v. r.
hlavný kontrolór obce
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Dodatok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulov č. 1/2013
o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov

V Článku 3 Výška a účel vynaloženia finančných prostriedkov sa dopĺňa veta
v nasledovnom znení:
Rozpočet výdavkov na rok 2019 je uvedený v Prílohe 4.

Príloha 4

Kategória školy a školských zariadení
Materská škola
Školská jedáleň
Výdajná školská jedáleň
Školský klub detí

Čiastkový rozpočet obce Dulov v €
76.300
17.780
17.780
13.000

Príloha č. 3
Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
a podľa ustanovení § 20 ods. 3, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10, §141 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva tento

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
v obci Dulov

V Článku 6 Príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni sa menia body 4. a 5 nasledovne:
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov (v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo stanovenými Ministerstvom školstva SR) nasledovne:
 Stravníci 2 – 6 rokov za desiatu, obec, olovrant (dieťa v MŠ celodenne)
1,19 €
 Stravníci 2 – 6 rokov za desiatu, obed (dieťa v MŠ – pol dňa)
0,96 €
 Stravníci 2 – 6 rokov za desiatu (dieťa v MŠ – pol dňa bez obeda)
0,28 €
 Stravníci 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed)
1,01 €
 Stravníci – dospelí za obed
1,19 €
5. Hodnota obeda pre dospelých stravníkov, vrátane réžie (2,72 €) je vo výške 3,91 €.
Príspevok na stravu v zmysle tohto dodatku sa vyberá prvý krát na mesiac marec 2019.
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Obecné zastupiteľstvo v Dulove v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
tieto

Zásady odmeňovania volených funkcionárov
obce Dulov
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Dulov sa vzťahujú na:
- starostu obce,
- hlavného kontrolóra obce,
- poslancov obecného zastupiteľstva obce Dulov,
- členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Dulove.
Článok 2
Odmeňovanie starostu
1. Starostovi obce Dulov patrí plat v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra
1. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie šesť rokov a
začína dňom, ktorý je určený v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.
2. Plat hlavného kontrolóra sa stanovuje v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Článok 4
Odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Dulove

1. Poslanci obecného zastupiteľstva vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Funkcia
poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
2. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
1
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

a) vo výške 15,00 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a pracovnej porade pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
V prípade, že sa poslanec nezúčastní porady pred obecným zastupiteľstvom
a zúčastní sa iba zasadnutia obecného zastupiteľstva patrí mu odmena 10,00
EUR.
b) vo výške 5,00 EUR za každú účasť na porade (mimo porád pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva) alebo stretnutí, na ktoré je pozvaný starostom
obce resp. jeho zástupcom z dôvodu riešenia konkrétnej úlohy,
c) ročná odmena na návrh starostu obce (o jej výške môže/nemusí rozhodnúť
starosta obce na konci kalendárneho roka) ,
d) vo výške 5,00 EUR za každú účasť poslanca ako predsedu resp. člena
komisie na zasadnutí komisie pri obecnom zastupiteľstve.
Poslancovi, ktorý vykonáva zároveň aj funkciu zástupcu starostu obce sa okrem
odmien v zmysle ods. 2 písm. a) až d) vypláca paušálna štvrťročná odmena vo
výške 20,00 EUR.
Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia, porady,
stretnutia resp. iný záznam, ktorý dokazuje účasť poslanca.
Odmena v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku nepatrí tomu, ktorý vyhlásil, že bude
svoju činnosť vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu
a je účinné najskôr doručením písomnosti na obecný úrad ( ak sa v ňom neuvádza
iný termín jeho účinnosti) alebo vzdanie sa do zápisnice na zasadnutí OZ.
Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu
cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odmeny sú splatné nasledovne:
- odmena podľa ods. 2 písm. a) a b) raz štvrťročne vo výplatnom termíne za
mesiac marec, jún, september, december,
- odmena podľa ods. 2 písm. c) a d) raz ročne vo výplatnom termíne za
mesiac december,
- odmena podľa ods. 3 raz štvrťročne vo výplatnom termíne za mesiac marec,
jún, september, december.
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva podliehajú odvodom do zdravotnej
poisťovne, sociálnej poisťovne a dani z príjmu v zmysle platných právnych
predpisov.
Odmeny pri skončení volebného obdobia budú poslancom poslednýkrát vyplatené
za mesiac, v ktorom zanikol ich mandát poslanca v danom volebnom období.

Článok 5
Odmeňovanie členov komisií
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1. Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena vo výške 5,00 EUR za
každú účasť na zasadnutí komisie pri obecnom zastupiteľstve.
2. Za účasť na zasadnutí komisie sa považuje aj aktívna účasť na akcii usporiadanej
komisiou alebo obecným úradom.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia, stretnutia
resp. iný záznam, ktorý dokazuje účasť člena na činnosti komisie.
4. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží. Odmena taktiež
nepatrí tomu, ktorý vyhlásil, že bude svoju činnosť vykonávať bez odmeny. Toto
vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením písomnosti na
obecný úrad ( ak sa v ňom neuvádza iný termín jeho účinnosti) alebo vzdanie sa
do zápisnice na zasadnutí OZ.
5. Odmena člena komisie je splatná raz ročne vo výplatnom termíne za mesiac
december.
6. Odmeny členov komisií obecného zastupiteľstva podliehajú odvodom do
zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a dani z príjmu v zmysle platných
právnych predpisov.
7. Odmeny pri skončení volebného obdobia budú členom komisií vyplatené za
mesiac, v ktorom zanikol ich mandát člena komisie v danom volebnom období.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Dulov sú v súlade so zákonom
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom obce Dulov.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo písomnou formou.
3. Ruší sa Poriadok odmeňovania volených funkcionárov obce Dulov schválený
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 28/2011 dňa 22.6.2011.
4. Tieto Zásady odmeňovania volených funkcionárov obce Dulov schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 29.1.2019 uznesením č.
................... a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

Ing. Jozef Šamaj
starosta obce
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Dohoda
o podmienkach vyúčtovania cestovných náhrad
Zamestnávateľ:

Obec Dulov
obecný úrad
018 52 Dulov 168
IČO: 00317217
DIČ: 20 20 610 889
zastúpená Ing. Pavlom Mišíkom, zástupcom starostu obce

a
starosta obce:

Ing. Jozef Šamaj
bytom Dulov 177

Obe strany sa v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách
v zmysle neskorších predpisov dohodli na nasledovnom:
1. Starosta obce na pracovné cesty súvisiace s výkonom práce používa súkromné auto.
2. Povolenie na pracovnú cestu starostovi obce na cestovnom príkaze potvrdzuje svojim
podpisom zástupca starostu.
3. Za použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste patrí starostovi základná
náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.
K vyúčtovaniu starosta obce predkladá aspoň jeden doklad o nákupe PHL z bežného
mesiaca.
4. Vyúčtovanie cestovných náhrad uskutočňuje starosta obce 1x mesačne na jednom
cestovnom príkaze, najneskôr do 3 pracovných dní po skončení mesiaca, za ktorý sa
náhrada vyúčtováva.
5. Správu z pracovnej cesty podáva starosta obce v Evidencii prevádzky motorového
vozidla osobnej dopravy.
6. Zástupca starostu schvaľuje vyúčtovanie cestovných náhrad.
7. V ostatných ustanoveniach sa zamestnávateľ a starosta obce riadia zákonom
o cestovných náhradách.
8. Dohoda je uzatvorená po dobu trvania funkčného obdobia starostu obce.
9. Dohodu možno vypovedať aj skôr, písomným doručením výpovede.
10. Dohodu schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa

V Dulove

_________________
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce

________________
Ing. Pavol Mišík
zástupca starostu
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