Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 14. decembra 2011

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Interpelácia poslancov.
3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Pastovce o miestnych daniach
a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2012.
4. Rozpočet obce Pastovce na rok 2012.
5. Obecný vodovod - stanovenie vodného.
6. Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2012.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Ukončenie.

ROKOVANIE:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zahájil starosta obce privítaním prítomných poslancov a obyvateľov obce. Je
prítomných 5 poslancov, rokovanie je uznášanie schopné. Neprítomní Štefan Mészáros
a Peter Chrenko sa ospravedlnili z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Zapisovateľka:
Adriena Kuczmanová
Overovatelia: Peter Brezovický, Henrieta Bolyová
Navrhovaný program rokovania jednohlasne odsúhlasený bez pripomienok.
Bod 2. Interpelácia poslancov
Ţiadne.
Bod 3. Všeobecne záväzné nariadenia obce Pastovce o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.

miestnom

Príloha č. 1.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe návrhu skupiny
poslancov – P. Brezovický, J. Szücsová, N. Pető zníţený z pôvodného návrhu 18,25€ na
10,00€ osoba/rok , hlasovaním jednohlasne.
Bod 4. Rozpočet obce na rok 2012
Príloha č. 2.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu príloha č. 3 poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok.

V príjmovej časti nasledovné zmeny na základe zníţenia nedoplatku za daň z pozemkov
(121001) o 10000€ a zníţenie príjmu za miestny poplatok za TKO (133001) o 3550€ a príjmu
za odber pitnej vody (229002) o 3070€.
Ostatné poloţky návrhu v pôvodnom znení návrhu rozpočtu poslancami schválené
jednohlasne.
Bod 5. Obecný vodovod – stanovenie vodného.
Na základe návrhu starostu a rozhodnutia URSO (príloha č. 3) a na zníţenie strát vznikajúcich
z prevádzkovania vodovodu zvýšiť cenu vody maximálne na 0,7757€.
P. Brezovický : V časti nákladov čo znamená prevádzkové.
O. Mészáros: Je to poplatok za odborný dohľad na prevádzkovanie vodnej stavby pre
spoločnosť WASPE s. r. o. B. Bystrica.
Návrh poslancov:
Júlia Szücsová – navrhuje aby zostalo pôvodných 0,50€.
Jolana Fodorová – návrh na 0,60€.
Hlasovanie za prvý návrh
Za – P. Brezovický, N. Pető, H. Bolyová, J. Szücsová
Proti – nikto
Zdrţala sa – J. Fodorová
Nakoľko bol prvý návrh 0,50€ podporený väčšinou poslancov o druhom návrhu sa
nehlasovalo.
Bod 6. Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2012.
Príloha č. 4.
Bez pripomienok, odsúhlasené jednohlasne.

Bod 7. Diskusia.
Mészáros O.: Príprava obecnej zabíjačky 17. decembra spojená s ochutnávkou klasických
výrobkov a 18. decembra vianočné oslavy v KD, na ktoré všetkých obyvateľov srdečne
pozval.
E. Lachká: Čo je s potravinovou pomocou EU?
O. Mészáros: Sklady na výdaj sú momentálne zatvorené pre nezvládnutie záleţitosti zo strany
Potravinovej banky, ktorá to mala spolu Charitou organizovať. Podľa prísľubu ministra
pôdohospodárstva sa to do februára 2012 malo dať do poriadku.

Magda Szépová: Ako dopadla kontrola plynového zariadenia v 6 b. j. byte č. 2?
O. Mészáros: vykonanie revízie plynových zariadení skončila so záverom vyhovujúca. Všetko
bolo uvedené do pôvodného stavu. Budeme to sledovať a vykonávať kontrolu.

Bod. 8 UZNESENIE
UZNESENIE č. 6/2011
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce
zo dňa 14. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A.

B.

berie na vedomie
1.

Vznesené diskusné príspevky.

2.

Interpelácie poslancov OZ.

3.

Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2012 -2014
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012.

schvaľuje
1. Rozpočet obce Pastovce na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2012 – 2014.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pastovce na rok
2012.
3. Výšku ceny za pitnú vodu od 1. 1. 2012 na 0,50-€.
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.

9. Ukončenie
Týmto sa vyčerpali všetky body rokovania OZ. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.
Prajem všetkým príjemné Vianočné sviatky.
V Pastovciach, dňa 20. 12. 2011

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Overovatelia: Peter Brezovický

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

Henrieta Bolyová

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

...................................................
Oto Mészáros, starosta obce

