Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 29.6.2020 o 16:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ján Turek, starosta obce
Poslanci:
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko, Dunka Jozef,
Dunka Miroslav, Dušan Mišalko

Neprítomní:

Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor

Ďalší prítomní:

Ing. Pavol Šatala, hlavný kontrolór obce
PhDr. Martina Zděnková, zamestnanec obce

PROGRAM - návrh:
1. Privítanie
2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa kontrolóra ku kontrolnej činnosti
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
6. Záverečný účet obce Ihľany za rok 2019
(www.ihlany.sk/)
7. Zmeny rozpočtu
8. Predaj pozemkov
9. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
10. Diskusia – informácie o projektoch
11. Záver

zverejnený na

pripomienkovanie

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ján Turek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Mišalko Miroslav
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Jozef Dunka, Oliver Mišalko
Zapisovateľka:
PhDr. Martina Zděnková
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6
0
0
3
0

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
-
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Návrhy poslancov:
Poslanci nepredložili žiadne návrhy na zmenu programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany
schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:
za:
6
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
3
0

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie
Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Správa kontrolóra ku kontrolnej činnosti
Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Ihľany za rok 2019 zverejnený na pripomienkovanie
(www.ihlany.sk/)
7. Zmeny rozpočtu
8. Predaj pozemkov
9. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
10. Diskusia – informácie o projektoch
11. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 6.4.2020 zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo 6.4.2020 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
6
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Za:
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
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K bodu 4. Správa kontrolóra ku kontrolnej činnosti
Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany za rok 2019
V Ihľanoch, dňa: 19.02.2020
Obecné zastupiteľstvo
05994 Ihľany
Predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa: 29.6.2020
Dôvod predloženia správy
Správu predkladám v súlade s § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Výkon kontrolnej činnosti
V priebehu sledovaného obdobia som kontrolnú činnosť vykonával v súlade s jej
plánom. Plán bol schválený v dvoch častiach, každá časť na jeden polrok kontrolovaného
obdobia a to uzneseniami obecného zastupiteľstva č.: 11/2019, zo dňa 9.1.2019 na 1. polrok
roku 2019 a číslo 37/2019, zo dňa 27.9.2019 na 2. polrok roku 2019.
Vo všeobecnosti som kontroly zameral na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami
obce, predovšetkým na kontrolu dodržiavania:
- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- Zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatkoch za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady
- Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
- Zákona č. 369/1990, Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme
- dodržiavanie interných VZN a iných noriem obce Ihľany a príslušných predpisov
Predmet kontroly
Predmetom kontroly účtovných dokladov boli:
- v hlavnej činnosti
o pokladničné doklady príjmové s číslom od P1/P/293 do P1/P/606, t. j. za
obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019 (kontrola uskutočnená august).
o pokladničné doklady výdavkové s číslo od P1/V/001 do P1/V/344, t. j. za
obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019. (kontrola uskutočnená apríl, august,
november).
o Počiatočný stav pokladničnej hotovosti k 1.1.2019 bol 1 302.87 Eur a súhlasí
s konečným zostatkom v roku 2018.
o Faktúry došlé s číslom od DF/1/2019/001, do DF/1/2019/065, t. j. za obdobie
január až marec. Kontrola uskutočnená v máj/2019
o Faktúry došlé s číslom DF1/2019/81 do DF/1/2019/160, t. j. za obdobie 4.apríl
až 28.jún. Kontrola uskutočnená v mesiaci júl/2019.
o Faktúry došlé s číslom DF/1/2019/160 do DF/1/2019/226, t. j. za obdobie 1.7.
do 23.9.2019. Kontrola uskutočnená v mesiaci október 2019.
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o Kontrola peňažných operácii uskutočnených bankovým prevodom z čísla účtu
SK10 0200 0000 0000 2912 2562. Skontrolované výpisy č. 37, platby zo dňa
1.3., 40, zo dňa 6.3., 42, zo dňa 9.3., 47, zo dňa 15.3., 49, zo dňa 19.3., 51, zo
dňa 21.3., 60, zo dňa 4.4., 61, zo dňa 5.4., 65, zo dňa 11.4. 73, zo dňa 26.4., 77,
zo dňa 7.5., 80, zo dňa 13.5., 83, zo dňa 16.5., 93, zo dňa 30.5. Kontrola
uskutočnená v mesiaci jún.
- Iné kontroly hlavná činnosť obce:
o Kontrola vykonania inventarizácie majetku za rok 2018. Kontrola v mesiaci
január.
o Kontrola vybavovania sťažností 4.q.2018. Kontrola v mesiaci február.
1.q.2019. Kontrola v mesiaci máj. 2.q.2019. Kontrola september. 3.q.2019.
Kontrola december.
o Kontrola platového poriadku obce. Dodržiavanie zákona č. 553/2003 o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kontrola v
mesiaci apríl.
o Kontrola plnenia záväzkov obce voči ŠFRB. Kontrola v mesiaci Máj.
o Kontrola povinného zverejňovania zmlúv a faktúr. Kontrola v mesiaci Máj.
o Kontrola následných postupov pri vybavovaní petície prijatej dňa 14.1.2019.
Kontrola v mesiaci september.
o Kontrola dlhovej služby obce, dodržiavanie zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrola uskutočnená v
október, december.
o Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Kontrola uskutočnená v
november.
o Kontrola povinného zverejňovania zmlúv. Kontrola v november.
o Kontrola účtovných dokladov v ZŠ. Kontrola uskutočnená v mesiaci Oktober.
o Kontrola MŠ zameraná na stravovanie žiakov. Kontrola uskutočnená v
Oktober.
Predmetom kontroly účtovných dokladov podnikateľskej činnosti boli:
o Kontrola pokladničnej hotovosti za obdobie 1. - 3. mesiac. Kontrola v mesiaci
apríl.
o Kontrola hotovosti registračná pokladňa za obdobie 1. – 3. mesiac. Kontrola v
mesiaci apríl.
o Kontrola pokladničnej hotovosti za obdobie 4. – 6. mesiac. Kontrola v mesiaci
august.
o Kontrola hotovosti registračnej pokladne za obdobie 4. – 6. mesiac. Kontrola v
mesiaci august.
o Kontrola pokladničnej hotovosti za obdobie 1.7. – 30.9. Kontrola v mesiaci
November.
o Kontrola hotovosti registračnej pokladne za obdobie 3. q. Kontrola v mesiaci
November.
o Kontrola dodávateľských faktúr v podnikateľskej činnosti za obdobie 1.
polroka. Kontrola uskutočnená v mesiaci júl.
o Kontrola dodávateľských faktúr v podnikateľskej činnosti za obdobie 3. q.
Kontrola uskutočnená v Oktober.
o Peňažné operácie podnikateľskej činnosti realizované cez účet č.
1824041256/0200, č. výpisu 1 –18. Kontrola v mesiaci Marec.

4

o Kontrola peňažných operácii podnikateľskej činnosti realizované cez účet
1824041256/0200 za obdobie apríl – jún. Kontrola uskutočnená v Júl.
o Kontrola peňažných operácii podnikateľskej činnosti tzv. sociálny podnik, účet
č.5066406452/0900 za obdobie jan – jún. Kontrola uskutočnená v mesiaci Júl.
o Kontrola peňažných operácii podnikateľskej činnosti tzv. sociálny podnik, účet
č.5066406452/0900 za obdobie júl – august. Kontrola uskutočnená v mesiaci
Október.
o Kontrola analytickej evidencie pohybu drevnej hmoty. Kontrola uskutočnená v
mesiaci Marec.
- Iné činnosti kontrolóra obce vyplývajúce zo Zákona č. 369/1990 Z. z. zákona o obecnom
zriadení.
- Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019
- Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2018
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na r. 2.polrok 2019 a 1. polrok 2020.
- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
- Vypracovanie stanoviska k petícii prijatej dňa 14.1.19.
Kontrolné zistenia:
Formálne nedostatky dokladov napr. chýbajúci podpis štatutára, oprávnenej osoby, mylná
platba, chybné začíslovanie, prehľadnej evidencie a pod. boli v priebehu kontrolovaného
obdobia odstránené.
K dátumu spracovania tejto správy nebolo ukončené konanie vo veci náhrady škody
spôsobenej na oplotení MŠ v r. 2019.
Ako zlú hodnotím situáciu v oblasti nedoplatkov za ukazovatele „Vodné a stočné, Tuhý
komunálny odpad, Daň z nehnuteľnosti, Nájom domčeky, Nájom byty v bytovom dome“.
Stav a vývoj nedoplatkov v uvedených ukazovateľoch od r. 2014 v € (zachytené údaje sú
napočítané od roku 2009, ako podklad bola použitá hlavná kniha)
Ukazovateľ

Vodné
a
stočné
Tuhý kom.
odpad
Daň
z
nehnuteľností
Nájom
domčeky
Nájom byty
Spolu

12/31/
2014 v €

12/31/
2015 v €

12/31/
2016 v €

12/31/
2017 v €

12/31/
2018 v €

12/31/
2019 v €

Rozdiel
20182019 v
€

39 285,20

39 807,12

44 830,29

48 398,11

54 412,52

59 065,98

4 653,46

9 349,77

10 620,20

11 589,51

12 561,27

14 327,54

14 608,91

281,37

1 927,71

1 498,63

1 832,43

1 908,80

2 056,76

1 825,56

-231,20

6 223,02

3 566,26

2 390,42

1 782,88

2 394,18

3 183,95

789,77

2 033,63
58 819,33

3 746,12
59 238,33

4 042,38
64 685,03

4 483,44
69 134,50

6 075,10
79 266,10

7 334,84
86 019,24

1 259,74
6 753,14

Z údajov uvedených v tabuľke konštatujem, že v roku 2019 došlo k nárastu
pohľadávok v uvedených ukazovateľoch celkovo o 6 753.14 € a za obdobie od roku 2009
dosiahli nedoplatky sumu 86 019.24 Eur. Najvyššie pohľadávky evidujeme v ukazovateli
vodné a stočné v sume 59 065.98 Eur.
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Záver
Nakoľko suma pohľadávok v uvedených ukazovateľoch dosahuje výšku, ktorá môže
ohroziť financovanie základných úloh a funkcii obce doporučujem orgánom obce prijať
účinné opatrenia na ich zníženie a zastavenie ich narastania.
Nedostatky v oblasti nehospodárneho nakladania s majetkom obce som nezistil.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2019.
Ing. Pavol Šatala
kontrolór
Starosta obce odôvodnil výšku dlhu v bytovke – korona kríza, ktorá spôsobila, že niektorí
nájomcovia prišli o prácu a nie sú schopní uhrádzať pravidelne nájomné.
Taktiež informoval, že mnohým dlžníkom sa podarilo vyrovnať svoje dlhy prostredníctvom
osobitného príjemcu, nedarí sa to aplikovať u všetkých.
Uznesenie č. 11/2020 zo dňa 29.06.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2019.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6
0
0
3
0

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
-

K bodu 5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Ihľany za rok 2019
Úvod:
Po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení obec súhrne
spracuje do záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu je obec povinná prerokovať
najneskôr do 6 mesiacov po skončení rozpočtového roka.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu predkladám v súlade s § 18f, ods. 1, písm. c,
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh záverečného účtu bol dňa 01.06.2020 zverejnený na úradnej tabuly webovej
stránky našej obce za účelom verejného pripomienkovania, na dobu 15 kalendárnych dní.
Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z., par. 16, ods. 5, Záverečný účet obce obsahuje najmä:
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení:
- Bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- Finančné operácie
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2.
3.
4.
5.

Bilanciu aktív a pasív
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Údaje o hospodárení príspevkových organizácii
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa par. 7, ods. 4 v členení podľa jednotlivých
príjemcov
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. Finančné usporiadanie vzťahov
- k zriadeným a založeným právnickým a fyzickým osobám
- k právnickým a fyzickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu obce
- k štátnemu rozpočtu
- k štátnym fondom
- k rozpočtom iných obcí
- k rozpočtom VUC
8. Hodnotenie plnenia programov obce
Stanovisko:
Rozpočet obce na rok 2019 bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2019,
zo dňa 9.1.2019.
Zmeny rozpočtu v roku 2019 boli vykonané rozpočtovými opatreniam. Rozpočtové
opatrenia sú uvedenú v záverečnom účte. Boli prijaté v súlade so:
- Zákonom č. 583/2004 Z. z., par. 14, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
- Zákonom č. 369/1990 Zb., par. 11 a 13, Zákon o obecnom zriadení
- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ihľany, ktoré boli schválené
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2010, dňa 08.01.2010.
Údaje o plnení rozpočtu:
Záverečný účet uvádza:
- Rozbor a plnenie bežných rozpočtových príjmov v členení:
o Daňové príjmy
o Nedaňové príjmy
o Iné nedaňové príjmy
o Prijaté granty a transfery
- Rozbor a plnenie kapitálových príjmov
- Rozbor a plnenie príjmových finančných operácii
- Rozbor a plnenie príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
- Rozbor a čerpanie výdavkov v členení:
o Bežné výdavky
o Kapitálové výdavky
o Výdavkové finančné operácie
o Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Na základe rozboru rozpočtových príjmov, výdavkov a finančných operácií a úprave
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, záverečný účet určuje hospodárenie obce a to prebytok
bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 75 605.96 Eur. Po úprave hospodárenia podľa par.
10, ods. 3, Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovuje
návrh záverečného účtu upravené hospodárenie obce ako prebytok vo výške 46 652.95 Eur.
Tvorba a použitie peňažných a iných fondov
Podľa záverečného účtu obec vytvára tieto fondy:
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- Rezervný fond
- Fond nerozdelených finančných prostriedkov vytvorených obcou
- Sociálny fond
- Fond prevádzky, údržby a opráv
Záverečný účet uvádza počiatočný stav, tvorbu, použitie a konečný zostatok jednotlivých
fondov v rozpočtovom roku 2019.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Záverečný účet uvádza bilanciu aktív a pasív obce. Na základe uvádzanej bilancie
konštatujem, že v priebehu rozpočtového roka došlo k nárastu vlastného imania obce
a zníženiu celkových záväzkov.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Záverečný účet podrobne informuje o záväzkoch a o úveroch obce. Rozhodujúce
záväzky obce sú investičný úver od VUB banka so zostatkom k 31.12.19 vo výške 117.200,00
Eur a záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania so zostatkom vo výške vo výške
239.482,23 Eur.
Poskytuje podrobnú informáciu o dodržaní pravidiel používania návratných zdrojov
financovania obce v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004, par. 17, ods. 6, pís. a, a písmeno b.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám
Záverečný účet poskytuje informáciu o výške poskytnutých dotácii a ich vyúčtovaní.
Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti
Záverečný účet uvádza:
- oprávnenia na základe, ktorých obec vykonáva podnikateľskú činnosť.
- strediska podnikateľskej činnosti
- porovnanie výnosov a nákladov podľa stredísk
- stanovenie hospodárskeho výsledku za podnikateľskú činnosť vo výške 38,34 Eur po
zdanení.
Finančné usporiadanie vzťahov
Záverečný účet uvádza finančné usporiadanie vzťahov s:
- Základnou školou
- Kežmarskou platformou pre sociálne začlenenie, n. o.
- Štátnym rozpočtom
- Mestom Kežmarok
ZÁVER:
Na základe uvedeného konštatujem:
A. Obec v roku 2019 hospodárila s celkovým prebytkom po upravení vo výške 46 652.95
Eur.
B. Záverečný účet navrhuje použiť prebytok z hospodárenia obce:
a) na tvorbu rezervného fondu vo výške 21 564.85 Eur (Vrátane prebytku príjmových
finančných operácii)
b) na tvorbu fondu nerozdelených finančných prostriedkov vytvorených obcou vo výške
25 666.98 Eur.
C. Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti po zdanení je: 38,34 Eur
D. Zostatok istiny úverov k 31.12.2019:
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a) Bankový úver VUB investičný: 117.200,00 Eur, predpokladaný rok splatenia 2021
b) Dlhodobé záväzky voči ŠFRB: 239.482,23 Eur, predpokladaný rok splatenia 2041
E. Podľa podrobnej analýzy dlhovej služby obce uvedenej v záverečnom účte, obec
spĺňa podmienky používania návratných zdrojov financovania podľa Zákona č. 583/2004, Z.
z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Konštatujem, že návrh záverečného účtu obce Ihľany za rok 2019 je spracovaný
v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti citovaného zákona. Poskytuje
dostatočný obraz o rozpočtovom hospodárení obce a základnej školy.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení.
Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu v súlade so Zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uzatvoriť prerokovanie
návrhu záverečného účtu obce Ihľany za rok 2019 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
Ihľany za rok 2019.
V Ihľanoch, dňa: 29.06.2020 Ing. Pavol Šatala
Kontrolór obce
Predložené k zasadnutiu OZ dňa 29.06.2020, k prerokovaniu Záverečného účtu obce.
K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2019
Záverečný účet predložil starosta obce Ján Turek.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k Záverečnému účtu a prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 12/2020 zo dňa 29.6.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
II. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
III. schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 21 564,85
eur a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu fondu nerozdelených
finančných prostriedkov vytvoreného obcou vo výške 25 666,98 eur.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6
0
0
3
0

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
-

K bodu 7. Zmeny rozpočtu
Návrh na rozpočtové opatrenia predniesla p. Zděnková.
Rozpočtové opatrenia:
Bežné príjmy
EK 292012 Zdroj 41 Z dobropisov
EK 223004 Zdroj 41 Za prebytočný hnut. majetok
Finančné operácie:
EK 453
Zdroj 131J
EK 453
Zdroj 72f

1070,-70,--

Nevyčerpané finančné prostriedky ŠR
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Bežné výdaje
EK 637037 Zdroj 131J
EK 6370378 Zdroj 131J

4067,-2093,--

Vratky – dotácia na stravu ZŠ
Vratky – dotácia na stravu MŠ

2903,--,
1164,--

Podnikateľská činnosť:
Pč
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Dátum zmeny
Typ zmenySuma
1.3.2020 2927
1.3.2020 +
2927
1.3.2020 +
728
1.3.2020 +
938
1.3.2020 +
73
1.3.2020 +
94
1.3.2020 +
11
1.3.2020 +
14
1.3.2020 +
102
1.3.2020 +
132
1.3.2020 +
6
1.3.2020 +
8
1.3.2020 +
30
1.3.2020 +
29
1.3.2020 +
10
1.3.2020 +
35
1.3.2020 +
45
1.3.2020 +
1235
1.3.2020 +
15
1.3.2020 +
17
1.3.2020 3536
1.3.2020 +
6
1.3.2020 +
8

Názov rozpočtu
predaj SM a JD + palivo
služby - vodné a stočné
Tarifný plat, osobné hodnotenie - vyvarovňa
Tarifný plat, osobné hodnotenie -ČOV
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Na nemocenské poistenie
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Energie (elektrina)
telekomunikačné služby
dezinfekcia a vývoz BRKO/vyvarovňa
Všeobecné služby (lesnícke práce.....)
Prídel do sociálneho fondu
Prídel do sociálneho fondu

Stredisko
9
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
5
7
5
5
5
7
9
7
5

FK

01.3.3
05.2.0
01.3.3
05.2.0
01.3.3
05.2.0
01.3.3
05.2.0
01.3.3
05.2.0
01.3.3
05.2.0
05.2.0
01.3.3
05.2.0
05.2.0
05.2.0
01.3.3
04.2.2
01.3.3
05.2.0

EK
211004
223001
611
611
621
621
625001
625001
625002
625002
625003
625003
625004
625004
625005
625007
625007
632001
632003
637004
637004
637016
637016
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Uznesenie č. 13/2020 zo dňa 29.06.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie predložených rozpočtových opatrení.
Hlasovanie:
6
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Za:
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
K bodu č. 8 – Zámer predaja pozemkov
A. Žiadosť Petra Horvátha, Ihľany č. 111: Žiadosť o odkúpenie pozemku pred rodinným
domom č. 111 za účelom vysporiadania pozemkov. Ide o parcely vo vlastníctve obce
Ihľany:
- pozemok v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN E 20 zapísaný na liste vlastníctva 433 ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2. Kupujúci chce odkúpiť pozemok
v celosti.
- časť pozemku v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN E 21 zapísaný na liste vlastníctva
433 ako záhrada s výmerou 99 m2. Kupujúci chce odkúpiť časť pozemku o výmere 58
m2 ako zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu č. 62/2020 ktorého
vyhotoviteľom je Geodézia O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, Spišská Belá.
B. Žiadosť manželov Stanislava Mišalka a Marty Mišalkovej rod. Dunkovej, Ihľany č. 89:
Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obci v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN E 103/2
zapísaný na liste vlastníctva č. 433 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2.
Kupujúci chcú odkúpiť pozemok v celku.
C. Žiadosť Petra Mišalka, Ihľany č. 249: Žiadosť o odkúpenie časti parcely v k.ú. Stotince,
parcelné číslo KN C 244 na liste vlastníctva č. 1 o výmere 1519 m2. Kupujúci chce
odkúpiť novovytvorenú parcelu č. 244/3 o výmere 7 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
podľa geometrického plánu č. 69/2020, ktorého vyhotoviteľom je Geodézia O.M., Ing.
Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, Spišská Belá.

Uznesenie č. 14/2020 zo dňa 29.06.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje:
A. predaj pozemku Petrovi Horváthovi, rod. Horváth a manželke Nataši Mišalkovej, rod.
Mišalkovej, Ihľany č. 111, v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN E 20 zapísaný na liste
vlastníctva 433 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2.
A predaj novovzniknutého pozemku v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN C 187/3
o výmere 58 m2 ako zastavané plochy a nádvoria na základe Geometrického plánu č.
62/2020 ktorého vyhotoviteľom je Geodézia O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka
21, Spišská Belá. Pozemky sa predávajú do bezpodielového spoluvlastníctva
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manželov. Pozemky sa predávajú s osobitným zreteľom v súlade s § 9 ods.8 písm. e/
zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva
v tom, že pozemok sa nedá využiť na iný účel ani predať inému vlastníkovi. Pozemok
sa predáva za cenu 3,00 eur za m2.
B. predaj pozemku Stanislavovi Mišalkovi a manželke Marte Mišalkovej, rod. Dunkovej,
Ihľany č. 89, v k.ú. Majerka, parcelné číslo KN E 103/2 zapísaný na liste vlastníctva č.
433 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2. Pozemok sa predáva do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celku. Predaj sa uskutoční s osobitným
zreteľom v súlade s § 9 ods.8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť
na iný účel, lebo priamo susedí s pozemkom kupujúcich a nie je možné ani iné
využitie pozemku. Pozemok sa predáva za cenu 3,00 eur za m2.
C. predaj časti pozemku Petrovi Mišalkovi, Ihľany 249, v k.ú. Stotince, novovytvorená
parcela č. 244/3 o výmere 7 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla
z pôvodnej parcely KN C244 o výmere 1519 m2 podľa geometrického plánu č.
69/2020, ktorého vyhotoviteľom je Geodézia O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka
21, Spišská Belá.
A predaj časti pozemku Miroslavovi Mišalkovi, Ihľany 249, v k.ú. Stotince –
novovytvorená parcela č. 244/2 o výmere 2 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria, ktorá
vznikla z pôvodnej parcely KN C244 o výmere 1519 m2 podľa geometrického plánu č.
69/2020, ktorého vyhotoviteľom je Geodézia O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka
21, Spišská Belá.
Pozemky sa predávajú s osobitným zreteľom v súlade s § 9 ods.8 písm. e/ zákona
č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom,
že pozemok nie je možné využiť na iný účel, lebo priamo susedí s pozemkom
kupujúcich a nie je možné ani iné využitie pozemku. Pozemok sa predáva za cenu
3,00 eur za m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 6
Uznesenie bolo prijaté

6
0
0
3
0

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
-

K bodu č. 9 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ihľany na II. polrok 2020
Kontrolór Ing. Pavol Šatala predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Ihľany na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení
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Júl, 2020
Kontrola účtovných dokladov obce:
- K1: Predmet kontroly: Faktúry došlé, hlavná činnosť, obdobie 2. štvrťrok 2020,
Zameranie: evidencia faktúr, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia
dodávateľa a odberateľa, zaplatenosť
- K2: Predmet kontroly: Faktúry došlé, podnikateľská činnosť, obdobie 2. štvrťrok 2020,
Zameranie: evidencia faktúr, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia
dodávateľa a odberateľa
- K3: Predmet kontroly: Kontrola zmluvy o finančnej výpomoci pre podnikateľskú činnosť
schválenej na zasadnutí OZ dňa 27.9.2019, jej plnenie.
Zameranie: Kontrola plnenia zmluvy
August, 2020
Kontrola účtovných dokladov obce:
- K1: Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti, hlavná činnosť, 2. štvrťrok 2020
Zameranie: evidencia pohybov pokladničnej hotovosti (vedenie pokladničnej knihy),
výška denných zostatkov (dodržanie limitov), oprávnenosť výdavkov
- K2: Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti, podnikateľská činnosť 2. štvrťrok
2020
Zameranie: evidencia pohybov pokladničnej hotovosti (vedenie pokladničnej knihy),
výška denných zostatkov (dodržanie limitov), oprávnenosť výdavkov
September, 2020
- K1: Predmet kontroly: Kontrola stavu pohľadávok za obdobie od 1.1.2009 –
30.06.2020,(podľa hlavnej knihy).
Zameranie: kontrola stavu pohľadávok podľa odvetví - vodné a stočné - TKO - Daň z
nehnuteľnosti - Nájom byty nižšieho štandardu (domky) - Nájom byty v bytovom dome
- K2: Predmet kontroly: Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za 2. štvrťrok (v
zmysle smernice)
Zameranie: kontrola zaevidovanie prijatých sťažností písomných a ústnych, vybavenie
prijatých
- K3: Predmet kontroly: Kontrola účtovných dokladov v Základnej škole
Zameranie: Evidencia faktúr, oprávnenosť fakturácie
Október, 2020
Kontrola účtovných dokladov obce,
- K1: Predmet kontroly: Faktúry došlé, hlavná činnosť, obdobie 3. štvrťrok 2020,
Zameranie: evidencia faktúr, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia
dodávateľa a odberateľa, zaplatenosť,
- K2: Predmet kontroly: Faktúry došlé a odoslané, podnikateľská činnosť, obdobie 3.
štvrťrok 2020,
Zameranie: evidencia faktúr, predmet fakturácie, oprávnenosť fakturácie, identifikácia
dodávateľa a odberateľa, zaplatenosť faktúr, pohľadávky obce z obchodných vzťahov s
právnickými osobami
- K3: Predmet kontroly: Bezhotovostné peňažné operácie uskutočnené prevodom z
bankových účtov za obdobie 3. štvrťroka 2020
Zameranie: dôvod platby, doklady k uskutočnenej platbe, oprávnenosť platby
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November, 2020
- K1: Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Zameranie: Kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
v období 1.1. – 30.10.2020
- K2: Predmet kontroly: Kontrola zverejňovania zmlúv,
Zameranie: Dodržanie Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, par.
5a a 5b
- K3: Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti, hlavná činnosť, 3. štvrťrok 2020
Zameranie: Evidencia pohybov pokladničnej hotovosti (vedenie pokladničnej knihy),
výška denných zostatkov (dodržanie limitov), oprávnenosť výdavkov
- K4: Predmet kontroly: Kontrola pokladničnej hotovosti, podnikateľská činnosť 3. štvrťrok
2020
Zameranie: Evidencia pohybov pokladničnej hotovosti (vedenie pokladničnej knihy),
výška denných zostatkov (dodržanie limitov), oprávnenosť výdavkov
December, 2020
- K1: Predmet kontroly: Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie I.
polrok 2021
- K2: Predmet kontroly: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok
2021
Zameranie: Vypracovanie odborného stanoviska v zmysle Z. č. 369/1990 o obecnom
zriadení, par. 18f,
- K3: Predmet kontroly: Kontrola evidencie a vybavovania sťažností obdobie 3. štvrťrok, (v
zmysle smernice)
Zameranie: kontrola zaevidovanie prijatých sťažností písomných a ústnych, vybavenie
prijatých
- K4: Predmet kontroly: Posúdenie dlhu obce Zameranie: kontrola posúdenia dlhu v zmysle
Z. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, par. 17, Pravidla
používania návratných zdrojov financovania
Iné kontroly:
Iné kontroly budú realizované na základe požiadania obecného zastupiteľstva.
Vypracoval: Ing. Pavol Šatala
Dňa: 26.05.2020
Dátum uverejnenia:
Dátum schválenia obecným zastupiteľstvom:
Uznesenie č. 15/2020 zo dňa 29.06.2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020
Hlasovanie:
6
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Oliver Mišalko,
Za:
Dunka Jozef, Dunka Miroslav, Dušan Mišalko
0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Miroslav Mišalko, Mišalko Marek, Zemčák Igor
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
14

K bodu č. 10 – Diskusia
Starosta obce vyzval OZ k diskusii.
Starosta oboznámil s aktuálnymi projektami a plánmi, najmä:
- zrušenie predchádzajúceho projektu na rekonštrukciu materskej školy. Obec podala
žiadosť na nový projekt, spoluúčasť obce na projekte bude 5 % (cca 23 500 eur),
- pokračovanie projektu svojpomocná výstavba domčekov
- vypriadavanie pozemkov – projekt nefunguje
- ostatné projekty sú realizované
- obec podala žiadosť na realizáciu projektov v lese – oplotenie, čistenie rúbanísk – čaká sa
na schválenie žiadosti
- prostredníctvom MASKA chce obec realizovať projekt, kde by sa vybudovala rozhľadňa
v lese
- Obec dostala na výjazdovom rokovaní vlády koncom roka 2019 20 000 eur na
vybudovanie lávky cez potok. Doposiaľ nebola zaslaná zmluva na použitie financií, hoci
financie prišli na účet obce.
Starosta informoval o stretnutí s primátorom Spišskej Belej, kde hlavnou témou bolo
smetisko. Hrozí, že v budúcnosti nebude priestor na vývoz smetí, konkurenčné firmy na
vývoz smetí sa usilujú o získanie nových zákazníkov, avšak poplatok za odvoz smetí bude
podstatne vyšší. Preto bude nutné zvýšiť budúci rok poplatok za odvoz smetí.
Návrhy poslancov:
- Mgr. Feňák informoval, že v dolnej časti obce nefunguje rozhlas. Obec situáciu preverí
a urobí nápravu.
- p. Mišalko sa zaujímal, kedy bude zapojené nové osvetlenie – starosta poverí údržbára
touto prácou.
- kontrolór Ing. Šatala informoval o probléme s prevísajúcimi vŕbami pri predajni Jednota
do potoka. Potrebné riešiť stav zrezaním alebo oslovením SVP.
- poslanci sa informovali, ako to bude so založením s. r. o. v obci. Veci okolo založenia
bude riešiť právnik, s. r. o. vznikne až od januára 2020, potrebné urobiť plán činnosti s. r.
o. a dohodnúť ďalšie náležitosti.
- Návrh poslancov osadiť značky na ulici pod Gečom kvôli neprimeranej rýchlosti áut,
ktoré prechádzajú obcou
- Mgr. Feňák dal návrh na zriadenie retardéra pri kostola v Stotinciach tiež kvôli
neprimeranej rýchlosti áut prechádzajúcich obcou
K bodu č. 11 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.40 hod.
Zapísal/(a): PhDr. Martina Zděnková
......................................................
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Dunka........................................
Oliver Mišalko...................................
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