Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 7. decembra 2018

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

Číslo: 2-OZ/2018

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 29. novembra 2018

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň
7. decembra 2018 ( piatok) o 17,30 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. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
5. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce.
5. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
6. Rozpočet obce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019-2021.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10.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 prítomná všetci poslanci a zasadnutie je uznášania schopné.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Annu Némethovú a Silviu Némethovú
Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Návrh na vykonanie zmien v obvyklom rokovaní a vo vedení zápisnice zo zasadnutia.
4. Zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu obce Pastovce.
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
7. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce.
8. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
9. Rozpočet obce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019-2021.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
11. Diskusia.
12. Uznesenie.
13. Záver.

Program bol jednohlasne schválený.
Bod 3. Návrh na vykonanie zmien v obvyklom rokovaní a vo vedení zápisnice zo
zasadnutia.

Návrh bol jednohlasne schválený

Bod 4. Zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu obce Pastovce.

Návrh bol jednohlasne schválený.
Bod 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
schválený uznesením OZ č. /2018
súlade s ustanovením 1 f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 . z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a pracovný úväzok hlavnej
kontrolórky. meny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a časovej náročnosti.

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a.) Následné finančné kontroly

súlade s ustanovením 1 d ods. 1 zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonať :
1. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou za rok
2018.

2. Kontrola hospodárenia obce v roku 2018 a zostavenia účtovnej závierky za rok 201 na
Obecnom úrade v Pastovciach.
3. Kontrola kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov za rok 2018
b.) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe
vlastného uváženia, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI
1. V súlade s ustanovením 1 f 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 2018 – pred jeho schválením v O .

Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. V súlade s ustanovením 1 f 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 na II. polrok
2019.

3.

súlade s ustanovením 1 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2018.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle 1 f ods. 1 písmena b) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien, spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej
tabuli obce Pastovce) dňa 17. 10. 2018.
V Pastovciach, 17. 10. 2018
Spracovala :

Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka

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 17. 10. 2018.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na I. polrok 2019 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č. /2018 dňa 2018.
Prijatie a schválenie plánu kontrolnej činnosti v obci Pastovce je zároveň poverením na výkon
kontroly.

Bod 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.

PRÍJMY
I. Rozpočtové opatrenie

Rozpočet - bežný rozpočet

111
41
41
41
41
71

312 001
111 003
222 001
222 002
292012
223003

111

322 002
322 008

454 002

Návrh bol jednohlasne schválený.

Schválený
rozpočet
219710,00
o ŠR na úhradu N prenes.výkonu ŠS
500,00
ýnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve 120000,00
a porušenie finančnej disciplíny
0,00
a školy a školské zariadenia
100,00
Z dobropisov
200,00
a stravné
0,00
Rozpočet - kapitálový rozpočet
320000,00
Zo štátneho účelového fondu
200000,00
Od ostatných subjeltov verejnej správy
120000,00
Rozpočet - príjmové finančné operácie
Schv. rozp.
0,00
rezervného fondu obce
0,00
SPOLU PRÍJMY
539710,00

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu
Obce Pastovce na rok 2018 podľa rozpočtového opatrenia č.
1/2018 zo dňa 28. 11. 2018
súlade s 1 f zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Pastovce stanovisko k návrhu 1.
zmeny rozpočtu na rok 201 .
Konštatujem, že:
Návrh rozpočtu Obce Pastovce bol schválený na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 13. 12. 2017 uznesením O č. 35-A/2, ako prebytkový v celkovej
výške príjmy 539 710,00 Eur a výdavky 530 390,00 Eur, bol zostavený podľa
rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR. Prebytok 9 320,00Eur.
Do dňa 2 . 11. 201 nebola vykonaná zmena v rozpočte obce.
Návrh úpravy rozpočtu je v súlade s 14 ods. 2 zákona č. 5 3/2004 . z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Predmetný návrh bol vypracovaný na základe analýzy, ktorá ukázala, že niektoré
rozpočtové položky je treba navýšiť.
Bežné príjmy podľa predpokladaných vedomostí je možné navýšiť o 19 700,00 Eur.
Kapitálové príjmy znižujeme o 200 000,00 Eur, z dôvodu, že obci nebola poskytnutá
žiadaná dotácia zo štátneho rozpočtu v celkovej výške. Obec dostala dotáciu iba na
zateplenie budovy OcÚ vo výške 110 000,00 Eur. Príjmové finančné operácie boli
navýšené o spoluúčasť vo výške 17 151,00 Eur, hradené z rezervného fondu na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva.
Bežné výdavky sú navrhované navýšiť celkom o 25 650,00 Eur, hlavne u tých
položkách, kde bolo zistené, že plánované výdavky budú alebo už sú prekročené.
V niektorých prípadoch je plánované znížiť výdavky, kde je nám známe, že nebude
čerpanie v plnej výške. Kapitálové výdavky boli znížené o 205 000,00 Eur, nakoľko
obci neboli priznané všetky žiadané dotácie. Dotáciu získala iba na zateplenie budovy
obecného úradu v celkovej výške 110 000,00 Eur. Ďalšie kapitálové výdavky boli
hradené z vlastných prostriedkov a to na spoluúčasť 17 150, Eur a na projektovú
dokumentáciu v celkovej výške 1 150,00 Eur.
Obec zostavila rozpočtové opatrenie č. 1/201 podľa ustanovenia 10 ods. 7 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
V zmysle 14 zákona č. 5 3/2004 . z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a jeho zmeny. Podľa
spomínaného zákona obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu v priebehu roka
rozpočtovým opatrením v prípade, ak vznikne potreba uhradiť výdaje, ktoré neboli
v pôvodnom rozpočte uvedené. menu je možné realizovať presunom rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu alebo prekročením výdajov pri dosiahnutí
vyšších príjmov.
Rozpočet po 1. úprave:
PRÍJMY:
Príjem –schválený rozpočet

539 710,00

Bežné príjmy
Zvýšenie
Kapitálové príjmy
Zníženie
Príjmové finančné operácie
Zvýšenie
Príjem celkom po úprave

219 710,00
+19700,00
320 000,00
-210 000,00
0,00
17 151,00
366,561,00

VÝDAVKY:
Výdavky –schválený rozpočet

530 390,00

Bežné výdavky
Zvýšenie
Kapitálové výdavky
Zníženie
ýdavkové finančné operácie
Zmena
Výdaj celkom po úprave

183 880,00
+ 25 650,00
339 510,00
-205 000,00
7 000,00
0,00
351 040,00
Prebytok:

15 521,00

áverom konštatujem, že predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu je
v súlade s 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Na základe uvedeného doporučujem OZ Obce Pastovce schváliť Rozpočtové
opatrenie č.1/2018 zo dňa 28. 11. 2018.
V Pastovciach, dňa 2 . 11. 201
Ing. Aneta Toldiová
hlavná kontrolórka obce

Bod 7. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce.

Všeobecne záväzné nariadenie
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce
č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce sa podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 b. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 2 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
6 zákona č. 596/2003 z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí1), ktoré
budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Pastovce (ďalej len „obci“).
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školskými zariadeniami
školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3)

ýška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola

1)

a pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 4,00 €.

2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu3),
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že sú v danom
mesiaci školské prázdniny, resp.
bola prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Čl. 3
1)

2 ods. 6) zákona č. 245/200
. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2)
5 ods. 1 zákona č. 601/2003 . z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3)
10 - 15 zákona č. 599/2003 . z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Školská jedáleň
1)

ákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem.

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) v piatich pásmach.
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,34- € –
prvé pásmo z finančných pásiem ministerstva:
a) Desiata v sume 0,32 €
b) Obed v sume 0,76 €
c) Olovrant v sume 0,26 €
4) Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu4), uhrádza príspevok vo výške 0,26 €. ( príspevok UPS aR 1,0 € ).
5)

ýroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) je 1,34 € – prvé pásmo z finančných
pásiem ministerstva:
a) Obed v sume 1,34 €.

6) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady vo výške minimálne 1,16 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie
na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa
ákonníka práce.
7) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) a 5) a príspevok a réžia u cudzích
stravníkov podľa ods. 6) sa uhrádza mesačne vopred.

Čl. 4
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce sa zrušuje šeobecne záväzné nariadenie č.
7/2013 zo dňa 13. 12. 2013.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 7. 12. 2018 uznesením č. 9/2018 písm. A, bod 5.
4)

10 - 15 zákona č. 599/2003 . z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Čl. 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 201 .
Oto Mészáros
starosta obce
yvesené:

8. 12. 2018

vesené:

24. 12. 2018

Jednohlasne schválené.

Bod 8. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 2/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
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
ákladné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v 77 až 3 zákona č. 5 2/2004 .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
N ukladá s účinnosťou od 1. januára 201 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 3 zákona č. 5 2/2004 . 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
N sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku

1.
2.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku 0,05753 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 21,- €
na kalendárny rok.
Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín vo výške 0,05 €.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle
1 zákona č. 5 2/2004 .z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. yrubený 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
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4.
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§8
Zníženie poplatku
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.
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.
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 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.
§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.

Týmto

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
N sa zrušuje šeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 1/2015.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto
N na svojom zasadnutí
dňa 7. 12. 2018 uznesením č. 9/2018, písm. A, bod 6 a toto
N nadobúda účinnosť dňom 1.
1. 2019.

starosta obce

yvesené:

8.12.2018

vesené:

24.12.2018

Bod 9. Rozpočet obce na rok 2019 a viacročný rozpočet 2019 – 2021.
a - oz o t a ro 201 a a ro

2020-2021 asto

- do

o

tt.xls

Júlia Szücsová – návrh na vyčlenenie sumy 10000€ na výstavbu detského ihriska
a chodníkov.
Za
Proti

1
6

Návrh zamietnutý:

Szücsová
(Szépová, Némethová A., Némethová Sz., Šejli, Riczo, Pető).

Návrh rozpočtu bol jednohlasne schválený.

Bod 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku.

Poslanci odpredaj pozemku p. č. 857/34 vo výmere 642 m2 jednohlasne schválili za cenu
426 €.

Bod 11. Diskusia.
Pető Nikolasz – Poznamenal, že dôležité uznesenia by sa mohli premietať projektorom.
Informoval o záujmu uzavretia družobného styku s mestom Pásztó v Maďarsku.
ianočné oslavy 21. decembra 201 o 15,00 hod.
Mészárosová ita – účinnejšie využitie výziev na poskytnutie dotácií.
Možnosť zmeny zásad poskytovania dotácií z rozpočtu obce nevyzanú na sídlo ale na
miesto činnosti.
Magdaléna Szépová – žiadala o riešenie problémov v 6 b.j. – únik energie.
Bod 12. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A) b e r i e n a

vedomie

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 1/201 .
2. Prednesené diskusné príspevky.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
4. iacročný rozpočet na roky 2020 a 2021.

Uznesenie č. 9/2018
A) s c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
9.
10.

Program rokovania 2. zasadnutia OZ.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Rozpočtové opatrenie č. 1/201 .
Rozpočet obce na rok 2019.
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pastovce.
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Predaj pozemku p. č. 57/34 záhrada o výmere 642m2 za cenu 426 €.
ásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce.
Zmeny v rokovacom poriadku OZ Pastovce.
Návrh na spôsob práce jednotlivých komisií.

Bod 13. Záver.
Týmto sme vyčerpali všetky body rokovania O . Ďakujem všetkým prítomným za účasť.
Prajem ám k nastávajúcim ianočným sviatkom ich príjemné prežitie, veľa pekných
darčekov, veľa spokojnosti a krásnych chvíľ.

V Pastovciach 11. decembra 2018

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

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

Oto Mészáros, starosta obce

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

Overovatelia:

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

.........................................................
Silvia Némethová

