Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 11. decembra 2014
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

Číslo: 2-OZ/2014

tel/fax: +421 36 7721 670

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 1. decembra 2014

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
11. decembra 2014 ( štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Rozpočet obce Pastovce 2014- 2016.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Diskusia.
7. Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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ROKOVANIE:

Bod. 1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných s programom
rokovania ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Pastovciach.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Adrianu Kuczmanovú a za overovateľov zápisnice p.
Dáša Bakonyiová a Anikó Némethová

3. Schválenie programu rokovanie.
Nikolett Pető – Podala návrh na zaradenie do programu bod VZN o dani z nehnuteľnosti
a bod interpelácia poslancov.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Dáša Bakonyiová – doplnenie programu o bod „Určenie limitu nakladania s finančnými
prostriedkami z rozpočtu obce.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
VZN o dani z nehnuteľnosti.
Rozpočet obec Pastovce 2015 – 2017. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu.
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2014.
Interpelácia poslancov.
Určenie limitu nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce.
Diskusia
Uznesenie.
Záver.

Program bol jednohlasne schválený.
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Bod 4. Poslankyňa Nikolett Pető predložila písomný návrh na úpravu dane z nehnuteľnosti (
príloha č. 1) , s odôvodnením, že v našej obci sú najvyššie dane a preto ich treba znížiť na
polovicu a to jednotne na 0,30% zo základu dane a tým by sme podporili domácich
podnikateľov.
Oto Mészáros – nesúhlasí s názorom, že naše dane sú najvyššie, skôr naopak v priemere sú
nižšie ako v okolitých obciach. Zníženie podľa predloženého návrhu by znamenali pre obec
výpadok v príjmoch vo výške 20 000€.
Csaba Šejli – nesúhlasí s návrhom.
Hlasovanie:
Za
-1
Proti -6
Návrh bol zamietnutý.
Bod 5. Rozpočet.
K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu 2015 – 2017 (
príloha č. 2) predložila hlavná kontrolórka svoje stanovisko ( príloha č. 3).
K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a rozpočet obce na
rok 2015 a viacročný rozpočet 2015 – 2017 bol jednohlasne schválený.
Bod 6.
Bol predložený návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( príloha č. 4).
Hlasovanie:
Za
-5
proti
-1
zdržal sa
-1
Predložený návrh bol schválený.
Bod 7. Plán kontrolnej činnosti ( príloha č. 5) bol doplnený na návrh poslankyne Nikolett
Pető o kontrolu vyplácania odmien a bol jednohlasne schválený.

Bod 8. Zmena rozpočtu na rok 2014. Bol jednohlasne schválený podľa predloženého návrhu
( príloha č. 6).
Bod. 9. Interpelácia.
Nikolett Pető – položila otázku starostovi obce, že kedy bude vymenovaný zástupca starostu.
A bolo by dobré každému novému poslancovi poskytnúť rokovací poriadok.
Starosta obce – v zákonom stanovenej lehote do 60 dni od zloženia sľubu a rokovací poriadok
a ostané základné dokumenty obce boli doručené poslancom pred dvoma mesiacmi.
Csaba Šejli – dbať na dodržanie pracovného času a náplne práce zamestnancov obce.
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Bod 10. Určenie limitu nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce.
Predkladateľka Dáša Bakonyiová predložila určenie limitu na 350 €.
Starosta obce – túto vec rieši rozpočet obce a Zásady nakladania s majetkom obce.
Bod 11. Diskusia.
Szépová Magda – pripomenula, že minulé obdobie bola na zasadnutiach cítiť osobné
osočovanie medzi poslancami a vyzvala poslancov aby si uvedomili, že sú tu kvôli občanom
a starali sa o nich a nie o iné veci.
Tóthová Borbála – nelegálny vývoz smetí.

Bod 12.

UZNESENIE
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 11. decembra 2014
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1. Znesené diskusné príspevky a interpelácie poslancov.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
B. schvaľuje
1. Rozpočet obce Pastovce na rok 2015 a viacročný rozpočet obce na roky 20152017.
2. Zmenu rozpočtu obce na rok 2014.
3. VZN obce Pastovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4. Program rokovania
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
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Bod 13. Záver.
Týmto sme vyčerpali všetky body rokovania OZ. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.
Prajem Vám k nastávajúcim Vianočným sviatkom príjemné prežitie, veľa pekných darčekov,
veľa spokojnosti a krásnych chvíľ.

V Pastovciach 15. decembra 2014

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros, starosta obce

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

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

Overovatelia:

.....................................................
Dáša Bakonyiová

.........................................................
Anikó Némethová
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Príloha č. 1
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príloha č. 2

NÁVRH
Rozpočet na rok 2015
PRÍJMY podľa ekonomickej
klasifikácie
schválený

Rozpočet
312001
312001
312001
312001
111003
121001
121002
121003
133001
133012
133013
212003
212004
221004
222
001
223001
223002
229002
242
243
245
292006
292008
292012
292017

očakávaná
skutočnosť

2014

2014

2015

2016

2017

zo ŠR prenesen.kompet.
zo ŠR - AČ 85%
zo ŠR VPP 15%
všeobecný materiál
výnos dane z príjmov DÚ
daň z pozemkov
dań zo stavieb
Daň z bytov
daň za psa
užívanie verejného priestranstva
za komunálny odpad
z prenajatých budov
z prenajatých strojov, príst. a zar.
ostatné poplatky - správne

5150,00
2550,00
450,00
0,00
100000,00
41200,00
8800,00
0,00
500,00
400,00
10000,00
19506,00
1000,00
600,00

5300,00
1100,00
200,00
0,00
95035,00
38200,00
5300,00
8,52
450,00
510,00
4300,00
9000,00
27,00
355,00

2000,00
1200,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00 105000,00 105000,00
42000,00 42000,00 42000,00
8000,00
8800,00
8800,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
400,00
6120,00
8000,00
8000,00
10500,00 12000,00 12000,00
0,00
1000,00
1000,00
500,00
600,00
600,00

zaporušenie finančnej disciplíny
za predaj výrobkov tovarov a služieb
za MŠ a školské zariadenia
Za odber podzemnej vody
z vkladov - úroky
z účtov finančného hospodárenia
z návratných finančných výpomocí
Z náhrad z poistného plnenia
Z odvodov - hazardných
Z dobropisov
z vratiek
SPOLU

0,00
50,00
1000,00
350,00
100,00
42,00
13545,00
5400,00
5,00
0,00
15,00
8,50
50,00
0,00
0,00
274,62
36,00
130,51
250,00
119,70
110,00
302,42
205267,00 166463,27

0,00
0,00
0,00
500,00
1000,00
1000,00
100,00
100,00
100,00
13000,00 13000,00 13000,00
0,00
5,00
5,00
10,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
300,00
100,00
100,00
184380,00 194020,00 194020,00

Kapitálový
Rozpočet
granty- na rozšírenie kanalizácie a
320 ČOV
231 príjem z predaja kapitálových aktivít
SPOLU

SPOLU

2014

2014

2015

2016

2017

595486,00
1814,00
597300,00

0,00
40,00
40,00

595486,00
1774,00
597260,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

802567,00
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781640,00
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Príloha č. 3

Hlavná kontrolórka Obce Pastovce

Ing. Aneta Toldiová

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO
ROZPOČTU OBCE PASTOVCE NA ROKY 2016-2017 A K NÁVRHU
ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n .p.)
p r e d k l ad á m
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2017 a k
návrhu rozpočtu obce na rok 2015:
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Pastovce na roky 2016 –
2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 bolo spracované na základe predloženého
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016– 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015,
ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu viacročného rozpočtu obce ( ďalej len „návrh
rozpočtu“ ) z troch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a z. č. 583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
 č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe
ktorého bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len VZN).
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 24. 11. 2014 v obci obvyklým spôsobom na
úradnej tabuli pred obecným úradom v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15
dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411.

14

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 je
vydaná v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Vzhľadom na zmeny v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené vo
vyhláške č. 257/2014 Z. z. došlo k prečíslovaniu niektorých výdavkov verejnej správy.
B / VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
V zmysle článku 9 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti sú subjekty verejnej správy (ktorých súčasťou sú aj obce a mestá),
za účelom dodržania dlhodobej udržateľnosti hospodárenia Slovenskej
republiky, posilnenia transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných
prostriedkov a podporenia dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej
republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti
a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami, od roku 2013 povinné
zostavovať rozpočet v členení :
 skutočné čerpanie rozpočtu za predchádzajúce 2 roky,
 schválený rozpočet bežného roka,
 očakávaná skutočnosť bežného roka
 a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky,
pričom takto je spracovaný aj predložený návrh rozpočtu.
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2014. Pri návrhu
rozpočtu sa zhodnotila reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo
možné zostaviť výdavkovú časť návrhu rozpočtu.
Návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 je
zostavený na základe požiadaviek a potrieb obce Pastovce.
Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 uvádza:
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov
rozpočtu obce (ďalej len "program obce"), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s
počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. Rozpočet
vyššieho územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok
realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len "program
vyššieho územného celku"). Obec Pastovce rozhodla používať programový rozpočet
naďalej v zmysle zákona 583/2004 Z. z.
C / TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu na rok 2014 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2014, s
prihliadnutím na skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka
2014.
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej
politiky obce je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2015,
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b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2016,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena
b) – rok 2017. Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 je zostavený v rovnakom
členení v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet
obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové
roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch.
Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2016 - 2017 a rozpočet na rok 2015 sa v
súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne
člení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2017 a rozpočte na rok 2015 sú vyjadrené
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií
štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa
poskytujú prostriedky z rozpočtu.
Rozpočet je predložený vo výdavkovej časti v členení podľa štatistickej klasifikácii
výdavkov. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná na základe kvalifikovaného odhadu v
členení podľa rozpočtovej klasifikácie.
Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový v súlade s § 10, ods. 7 zákona
č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.
V príjmovej časti rozpočtu sa vychádzalo z prognóz daňových a nedaňových príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a príjmových operácií.
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 obsahuje celkové príjmy spolu 781 640,00 € a
celkové výdavky spolu 778 466,00 €. Prebytok vo výške 3 174,00 €.
Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že daňové príjmy tvoria najväčšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane
poukazovanej územnej samospráve zo štátu. Predpokladaný príjem z miestnych daní a
poplatku je zhruba na úrovni roku 2014.
Predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je spracované na základe skutočností
známych predkladateľovi ku dňu jeho spracovania.
Predložený návrh rozpočtu v zásade nemení zadlženosť obce a nezvyšuje daňové
zaťaženie obyvateľstva.
D / ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016– 2017
a návrhu rozpočtu obce na rok 2015:
Rozpočet celkom: v Є
Rozpočtové roky
2015
2016
2017
778 466,00
194 020,00
194 020,00
Príjmy celkom
781
640,00
131
350,00
131,350,00
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
62 670,00
62 670,00
3 174,00
rozpočtu
ROZPOČET PRÍJMOV
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Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať
predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov.
1. Bežné príjmy
Daňové príjmy - Daňové príjmy z hľadiska štruktúry príjmov tvoria najväčšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane
poukazovanej územnej samospráve zo strany štátu, tzv. podielová daň zo štátneho
rozpočtu. Nedaňové príjmy - ide napr. o príjmy tvorené z vlastníctva majetku a z
administratívnych poplatkov
Administratívne a iné poplatky
Do tejto kategórie príjmov patria najmä príjmy zo správnych poplatkov a ďalších
administratívnych poplatkov; v porovnaní s rokom 2014 sa plánuje zníženie týchto
príjmov.
Iné nedaňové príjmy
Rozpočet pre rok 2015 je u týchto príjmov je v porovnaní s uplynulými rokmi na
približne rovnakej úrovni.
Dotácie a transfery
V návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obce z rozpočtov
jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií a s
ďalšími dotáciami zo ŠR. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných
kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.
Školstvo - Predškoláci
Matričná činnosť
Evidencia a register obyvateľstva
Životné prostredie
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi – strava a školské potreby ZŠ, MŠ
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú zahrnuté v príjmovej časti
obce a vo výdavkovej časti ich má Materská škola – dotácia na predškolákov. V
konečnom závere sú súčasťou obce ako celku.
Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých
ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.
2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy na rok 2015 boli plánované vo výške 597 260,00 Eur na rozšírenie
kanalizácie a ČOV z dotácie a príjem z predaja rodinných domov ( príjem z predaja
kapitálových aktivít)
3. Finančné operácie
Nie sú rozpočtované na rok 2015 žiadne príjmové finančné operácie.
ROZPOČET VÝDAVKOV
1. Bežné výdavky
Rozpočtovanie bežných výdavkov vychádza z dlhodobých ukazovateľov a možno ho
hodnotiť ako primerané. Aj v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtovými rokmi,
výrazné zmeny v ňom nie sú možné. Výdavky v roku 2014 boli nižšie v porovnaní
s rokmi 2012 a 2013 asi o 10%.
Významnú položku výdavkov tvoria mzdy zamestnancov obce, miestne hospodárstvo
a odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu.
2. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky na rok 2015 boli plánované vo výške 595 486,00 Eur.
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3. Finančné operácie
Výdavkové finančné operácie vo výške 6 700,00 Eur na splátky úveru do ŠFRB na 6
b. j..
F / ZÁVER
Návrh rozpočtu Obce Pastovce na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu obce na
roky 2016 – 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace
právne normy.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 24. 11. 2014 spôsobom obvyklým
(úradná tabuľa) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho
schválením, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné
stanovisko") bolo spracované na základe predložených návrhov, ktoré boli spracované
v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie
samosprávy.
Na základe vyššie uvedených skutočností
odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu v Pastovciach predložený materiál
Návrh rozpočtu Obce Pastovce na rok 2015 a návrh Programového rozpočtu na rok
2015
schváliť
a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 a návrh Programového rozpočtu
na roky 2016 – 2017
zobrať na vedomie.
V Pastovciach, dňa 08. 12. 2014

Ing. Aneta Toldiová
hlavná
kontrolórka

obce Pastovce
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Príloha č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 1/2014
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 § 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 2015 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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.

1.

§4
Sadzby poplatku
Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku 0,0328/osobu a kalendárny deň.

1.

2.

1.

2.

§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
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.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

§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
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.
§ 10
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.

§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
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§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 5/2013.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 11. 12. 2014 uznesením č. 5/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 27. 12. 2014.

starosta obce

Vyvesené:

12.12.2014

Zvesené:

27.12.2014
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Príloha č. 5

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
schválený uznesením OZ č. 5 /2014
Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola
vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania
interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí
byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní
po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci
zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015“ s týmto
zameraním :
I. Výkon následnej finančnej kontroly
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonať :
 „Kontrolu stavu vybavovania sťažností a petícií na Obecnom úrade v Pastovciach za r. 2014 v
zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.
 Následná finančná kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2014, pre
ktoré platila povinnosť vyúčtovať poskytnuté prostriedky v zmysle platného VZN
 Následná finančná kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 2014 v zmysle
§14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
 Kontrola poskytovania a vyplácania odmien v roku 2014
II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
 Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za II. polrok
2014. Overiť splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v II.
polroku 2014 odstránenie príčin ich vzniku, určenie zamestnancov zodpovedných za
nedostatky zistené touto kontrolou a uplatnenie opatrení voči nim.
III. Ostatné úlohy :
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 Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti
na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov
resp. iných podnetov k výkonu kontroly.
 Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia OZ priebežne.
 Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií OZ.
 Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími
inštitúciami
 Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce.
IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ
 Odborné „Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014“ pred jeho
schválením v OZ.
Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi
 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ
 Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2015.
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
31. 10. 2014.
V Ipeľskom Sokolci, 31. 10. 2014
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
31. 10. 2014.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na I. polrok 2015 bol prerokovaný a
schválený na OZ v Pastovciach uznesením č.5 /2014 zo dňa 11. 12 . 2014.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č. 5/2014 zo dňa 11. 12. 2014 vykonať kontrolu podľa plánu
kontrolnej činnosti.
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Príloha č. 6
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