Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 2.decembra 2020

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 9-OZ/2020

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 25.
novembra 2020

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
2. decembra 2020 ( streda) o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Rozpočet na rok 2021 – 2022 - 2023
4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020.
6. Diskusia
7. Uznesenie.
8. Záver.

Oto Mészáros
starosta obce

ROKOVANIE:

Bod. 1. Úvodné náležitosti

a) Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom
Konštatoval, že sú prítomní šiesty poslanci a zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný je
Csaba Šejli a Nikolasz Pető, ktorý sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Ľudovíta Petőa a Annu Némethovú.
Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a. Otvorenie zasadnutia
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Rozpočet obce na roky 2021 – 2022- 2023 – Stanovisko HK k návrhu rozpočtu.
4. VZN o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na rok 2021.
5. Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – stanovisko HK.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Záver.
Program bol jednohlasne schválený.

Bod 3. Rozpočet obce na rok 2021 a 2022-2023 – Stanovisko HK k návrhu rozpočtu.
http://www.pastovce.sk/e_download.php?file=data/file_storage/kopia-navrh-rozpoctuna-rok-2021-a-na-roky-22-a-23-pastovce.xls&original=K%C3%B3pia%20%20%20Na%CC%81vrh%20rozpoc%CC%8Ctu%20na%20rok%202021%20a%20na
%20roky%2022%20a%2023%20%20Pastovce.xls
Návrh rozpočtu bol jednohlasne schválený.

Bod 4. VZN o miestnom poplatku ta TKO a drobné stavebné odpady na rok 2021.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 2/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
„Návrh“
Obec Pastovce, Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 77 až §83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Pastovce.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Pastovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. januára 2021 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.

2.

3.

§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku

1.
2.

Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku 0,06849 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 25,- €
na kalendárny rok.
Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín vo výške 0,07 €.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1.

2.
3.

4.

1.

2.

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania
drobného stavebného odpadu, v hotovosti v pokladni obce alebo prevodom na účet obce.
Pi odovzdaní drobného stavebného odpadu si poplatník prevezme vážny lístok s jeho
identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
číslo OP) s údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude
podkladom pre zaplatenie poplatku.

§6
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

§7
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Pôvodný pôvodca odpadu pri prevzatí zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad uhradí
v hotovosti do pokladne obce len sumu, ktorá je vo výške skutočne vynaložených nákladov na
1 ks zbernej nádoby, ktoré obec vynaložila pri jej obstaraní. Každá domácnosť do 4 osôb má
nárok na 1ks 120l nádoby a následne o jednu nádobu viac na každú i začatú osobu nad 4
obyvateľov.

§8
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Pastovce.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Pastovce, a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

1.

2.

3.

4.

§9
Odpustenie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Pastovce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Pastovce a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 3/2019.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 03. 12. 2020 uznesením č. .......................... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1.
2021.

starosta obce
VZN schálené jednohlasne.

Bod 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Javaslat a 2021. I. félévére szóló ellenőrzési terv jóváhagyására
schválený uznesením OZ č.

/2020

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v z. n. predpisov predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií, rozsah preverovaných
dokladov a podkladov jednotlivých previerok a pracovný úväzok hlavnej kontrolórky (25%).
Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinnom
od 1.1.2016. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.
VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI
1.) Kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti, kontrola dodržiavania §182 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

2.)

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej
účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy (ku dňu 31. 12. 2020).

3.)
4.)

Následná finančná kontrola čerpania bežných výdavkov a bežných príjmov za I. štvrťrok 2021
Kontrola zameraná na overenie správnosti zostavenia záverečného účtu obce Pastovce za rok 2020. Na
základe zistených poznatkov -v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov- vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Pastovce za rok 2020.

5.)

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2020.

6.)

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej
činnosti za II. polrok 2021.

OSTATNÉ KONTROLY A ČINNOSTI

7.)
8.)

Viesť centrálnu evidenciu sťažností.

9.)

V súlade s § 18f ods. 1 písm. h) vykonať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starostka
obce ak vec neznesie odklad.

Viesť evidenciu podnetov zamestnancov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka
dozvedela pri výkone svojej činnosti

10.)

Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, konferenciách
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, RVC a inými vzdelávacími
inštitúciami.

11.)

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle §18f ods. 1 písmena b) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien, spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej
tabuli obce Pastovce) dňa 11. 11. 2020.
V Pastovciach, 11. 11. 2020
Spracovala :

Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na I. polrok 2021 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č. /2020 dňa 2020.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. /2020 zo dňa 2020 vykonať kontrolu podľa plánu
kontrolnej činnosti.

Bod. 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku.

Zastupiteľstvo jednohlasne podporilo zámer odpredaja pozemku pre žiadateľa s prihliadnutím
na vhodný osobitný zreteľ.

Bod 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – stanovisko HK.
opatrenie jednohlasne schválené bez pripomienok.

Bod 8. - Diskusia
Anna Némethová – upozornila na nefunkčnosť verejného osvetlenia pri cintoríne.

Bod 9. Uznesenie.

UZNESENIA
Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce konaného dňa 2. decembra 2020
v Pastovciach.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach

berie na

vedomie

1. Vznesené diskusné príspevky.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-20222023.
3. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020.
4. Viacročný rozpočet obce Pastovce na roky 2021 – 2022- 2023.

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) schvaľuje
1. VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Program rokovania 8. zasadnutia OZ Pastovce.

3. Rozpočet obce Pastovce na rok 2021.
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020.
6. Predaj pozemku s vhodným osobným zreteľom, p. č. 870/22 – záhrada vo výmere
613m2 v hodnote 472€ pre Mocsáriovú Csillu, nar. 13. 08. 1960, Pastovce Nový rad
104/37 a Bradácsová Mocsári Csilla, nar. 24. 03. 1983, Pastovce, Nový rad 104/37.

Bod 10. Záver.

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

.....................................................
Ľudovít Pető

.........................................................
Anna Némethová

