Zápisnica
z 15. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 13. decembra 2013

STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 36 6324629

Číslo: 15/2013-star

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 29. novembra 2013

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 13. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva na deň
13. decembra 2013 o 17,30 hod. v zasadačke OcÚ v Pastovciach
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
2. Rozpočet obce Pastovce na rok 2014.
3. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.
4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2014.
5. VZN o dani za psa na rok 2014.
6. Návrh západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na prevzatie
obecného vodovodu.
7. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce.
8. Informácia o aktivitách obce.
9. Informácia o zmenách týkajúcich sa vývozu TKO a separovaného
zberu druhotných odpadov od 01. 01. 2014.
10.Diskusia.
11.Uznesenie.
12.Ukončenie.

Oto Mészáros
starosta obce

Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Rozpočet obce Pastovce na rok 2014.
Informácia o zmenách vo výbere daní a poplatkov od 1. januára 2014.
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2014.
6. VZN o dani za psa na rok 2014.
7. Návrh Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na prevzatie obecného
vodovodu.
8. VZN o poplatkoch v školstve.
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
10.Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce.
11.Informácia o aktivitách obce.
12.Informácia o zmenách týkajúcich sa vývozu TKO a separovaného zberu
druhotných surovín od 1. januára 2014.
13.Diskusia.
14.Uznesenie.
15.Ukončenie.
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu. 1.
Zasadnutie je uznášania schopné, sú prítomní 6 poslanci. Neprítomný je Peter Chrenko, ktorý
sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Overovatelia:
Jolana Fodorová, Henrieta Bolyová.
Zapisovateľka:
Adriena Kuczmanová
Júlia Szücsová, poslankyňa OZ navrhla doplnenie programu rokovania o bod „ schválenie
odmeny pre starostu obce“.
Starosta obce k tomuto návrhu pripomenul, že súčasná platná legislatíva nedáva možnosť
odsúhlasenia odmeny pre starostu obce, poslanci môžu jedine upraviť plat starostu v max.
výške 70% základu.
Navrhovateľka od svojho návrhu upustila.

K bodu 2. K návrhu rozpočtu (príloha č. 1) neboli žiadne pripomienky ani návrhy a bol
schválený.
Za
6

Proti

-

Zdržal sa-

0
1, Pető Nikolett

K bodu 3.
V tomto bode informoval starosta obce o zmenách vo výbere daní a poplatkov od 2014, ktoré
sa týkajú hlavne vyrubovanie poplatkov za omeškanie. Obce od r. 2014 budú napojené na
centrálny informačný systém samospráv a plnenie rozpočtov bude centrálne kontrolované
z MF SR. Obec je povinná vyrubovať poplatok z omeškania a preto upozorňuje občanov aby
dbali o dodržiavanie termínov platieb uvedených na rozhodnutiach, aby sa vyhli zbytočným
pokutám z omeškania, zároveň vyzval poslancov a prítomných aby touto skutočnosťou medzi
občanmi informovali.

K bodu 4.
VZN o dani z nehnuteľnosti ( príloha č. 2) bol schválený jednohlasne.

K bodu 5.
K VZN o TKO ( príloha č. 3) boli podané nasledovné pozmeňovacie návrhy:
Bolyová Henrieta – 12€/rok/osoba Za
–
Proti návrh nebol schválený

3 (Bolyová, Fodorová, Mészáros)
3 (Brezovický, Szücsová, Pető)

Brezovický Peter - 10€/rok/osoba Za
Proti
Mészáros)

-

2 (Brezovický, Pető)
4 ( Bolyová, Fodorová,

Za

-

4

Proti

-

2

Szücsová,

návrh nebol schválený
Mészáros Oto – 11€/rok/osoba
Szücsová)

(Bolyová, Mészáros, Fodorová,
(Brezovický, Pető)

Bol schválený návrh poplatku za TKO na rok 2014 vo výške 11€/rok/osoba.

K bodu č. 6.
Návrh VZN o dani za psa ( príloha č. 4) bol jednohlasne schválený bez pripomienok.

K bodu č. 7.
Návrh ZsVS, a.s. ( príloha č. 5) bol predložený poslancom a starosta obce ich vyzval na
vyjadrenie sa k tomuto materiálu.
Poslanci vyjadrili obavu zo zdraženia vodného, ktorá je opodstatnená a samozrejmá.
Starosta obce pripomenul, že v konečnom dôsledku obec nebude ukrátená so znížením výšky
majetku nakoľko sa výška akcií, ktoré vlastní obec v tejto spoločnosti navýšia o výšku
vloženého majetku a vlastné prostriedky, ktoré obec vložila do výstavby vodovodu budú pre
obec preplatené. Starosta obce podal návrh aby sme v deklarovali záujem o vloženie majetku
do ZsVS, a.s. a potom sa v konečnom dôsledku v návrhu zmluvy uvidia podmienky stanovené
spoločnosťou na prevod majetku a spôsob prevádzkovania, ktoré podlieha schváleniu
zastupiteľstvom a vtedy sa môžu poslanci rozhodnúť či to je pre obec výhodné alebo nie.
Poslanci tento návrh jednohlasne podporili.
K bodu č. 8.
Vzn o poplatkoch v školstve ( príloha č. 6) bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 9.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 ( príloha č. 7) bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 10.
Starosta obce navrhol schváliť odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30%
základného platu.
Brezovický Peter – podľa jeho názoru obec nemá finančné prostriedky na odmeny pre HK.
Poslanci tento návrh zamietli a pre HK neschválili žiadnu odmenu.
K bodu č. 11.
Starosta obce informoval o nasledovných aktivitách obce za rok 2014.
 Dokončenie výstav ČOV Pastovce – žiadosť na Environmentálny fond SR vo výške
176 tis. €.
 Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce – žiadosť na EF SR vo výške 400 tis. €.
 Monitorovanie verejných priestranstiev 13500 €
 Dni obce a oberačkové oslavy 1600€
 Sú pripravené materiály na Rekonštrukciu KD na žiadosť z POD vo výške 620tis.€.

K bodu č. 12.

Starosta obce informoval, že od 1. januára 2014 bude uskutočňovať vývoz TKO
a separovaného odpadu z územia našej obce spoločnosť MIKONA s.r.o. zo Želiezoviec. Je
možné, že sa budú meniť niektoré podmienky vývozu a to hlavne deň v ktorý sa vývoz
uskutoční. Po zjednaní podmienok sa občania budú informovať prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
K bodu č. 13. Diskusia.
Jozef Ollé - sa sťažoval, že v lokalite kde on býva nie je dobre počuť obecný rozhlas.
Starosta obce prislúbil, že v blízkej budúcnosti sas osadí ďalší reproduktor v blízkosti
ich lokality.
Starosta obce informoval o niektorých kultúrnych aktivitách ohľadom blížiacich sa sviatkov
a to:
15. dec. o 14,00 hod.
Vystúpenie a prezentácia základnej školy v Salke
19. dec. o 10,00 hod.
Vystúpenie a prezentácia ZŠ v Ipeľskom Sokolci
20. dec. o 17,00 hod
Obecné vianočné oslavy.
K bodu č. 14. Uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
uznesenie č. 6/2013
berie na

vedomie

1.

Vznesené diskusné príspevky.

2.

Informáciu o zmenách vo výbere daní a poplatkov od 01. 01. 2014.

3.

Návrh ZsVS o prevzatí obecného vodovodu.

4.

Informácie o aktivitách obce.

5.

Informáciu o zmenách týkajúcich sa vývozu TKO a separovaného zberu

a druhotných surovín od 01. 01. 2014.
uznesenie č. 7/2013
schvaľuje
1. Rozpočet obce Pastovce na rok 2014.
2. Viacročný rozpočet obce na roky 2014 – 2016.
3. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.

4. VZN o dani za psa na rok 2014.
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2014.
6. VZN o poplatkoch v školstve.
7. Plán kontrol na I. polrok 2014.
8. Deklarovanie záujmu obce o vklad majetku a prevádzkovanie obecného
vodovodu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra, a. s.
Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.
Bod. 15. Ukončenie.

V Pastovciach, 14. 12. 2013
Vypracovala: Adriena Kuczmanová

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

Overovatelia: Henrieta Bolyová

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

Jolana Fodorová

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

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

NÁVRH

Príloha č. 1

Rozpočet na rok 2014
PRÍJMY podľa ekonomickej klasifikácie
schválený

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

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
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 odvodov - hazardných
Z dobropisov
z vratiek
SPOLU

očakávaná
skutočnosť

2013

2013

2014

2015

2016

904,00
1217,00
150,00
0,00
103000,00
41200,00
8800,00
0,00
700,00
400,00
15650,00
19506,00
2219,00
600,00
1000,00
100,00
15000,00
10,00
50,00
100,00
0,00
100,00
2300,00
213006,00

1030,00
0,00
0,00
0,00
98771,00
31000,00
4000,00
47,00
400,00
400,00
4000,00
7500,00
100,00
400,00
400,00
60,00
5000,00
0,00
5,00
0,00
36,00
249,00
106,00
153504,00

2013

2013

2014

2015

2016

572000,00
1917,00
573917,00

0,00
103,00
0,00

595486,00
1814,00
597300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2013

2013

2014

2015

2016

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5150,00
1200,00
1200,00
2550,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00 105000,00 105000,00
41200,00 42000,00 42000,00
8800,00
8800,00
8800,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
400,00
400,00
400,00
10000,00
8000,00
8000,00
19506,00 12000,00 13000,00
1000,00
1000,00
1000,00
600,00
600,00
600,00
1000,00
1000,00
1000,00
100,00
100,00
100,00
13545,00 13000,00 13000,00
5,00
5,00
5,00
15,00
15,00
15,00
50,00
50,00
50,00
36,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
110,00
110,00
110,00
205267,00 194030,00 195030,00

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

Prevod prostriedkov peňažných fondov
Rozpočet
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb- potraviny ŠJ
SPOLU

SPOLU

786923,00

802567,00

Príloha č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 4/2013
o miestnej dani z nehnuteľností

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 ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 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
Časť I.
Všeobecné ustanovenia

§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. 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
1.
2.

Obec Pastovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.
januára 2014 miestnu daň z nehnuteľností.
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..
§3
Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Časť II.
Daň z pozemkov

§4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Pastovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 na
a) 0,0465 € / m2– lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
§5
Sadzba dane
1.

2.

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Pastovce, okrem sadzby určenej podľa
ods. 2 tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %
b) záhrady 0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,30 %
e) stavebné pozemky 0,30 %.
Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej pozemkovými parcelami č. 1 až
858 v hone „Kertekalja“ a parciel nachádzajúce sa v hone „Májdülő“ ročnú sadzbu dane
z pozemkov nasledovne :
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,35 %.

Časť III.
Daň zo stavieb

§6
Sadzba dane

1.

2.

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,043 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,133 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,166 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d) 0,199 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,199 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
f) 0,398 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,166 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,016 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
Časť IV.
Daň z bytov

§7
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,043 € – byty v bytových domoch
b) 0,043 € – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,398 € – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú
činnosť
d) 0,199 € – nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Článok V.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1.

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
2.
.

Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci
c) stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných
štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie
náboženských obradov,

3.

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 65 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

4.

Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia
pozemkov, stavieb a bytov od dane alebo zníženia daňovej povinnosti je viac ako 50
rokov.
§9
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Obec Pastovce ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 1,50 €
nebude vyrubovať.
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 1/2012.
§ 11
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 7/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

starosta obce

Príloha č. 3

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 5/2013
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 2014 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3
Predmet úpravy VZN
1.

2.

3.

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.

Obec Pastovce stanovuje sadzbu poplatku 0,0301 €/osobu a kalendárny deň.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

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.

§6
Vrátenie poplatku
1.

2.

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.
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.
1.

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.
§ 10
Odpustenie poplatku

1.

2.

3.

4.

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.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 3/2012.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 7 /2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

starosta obce

Príloha č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pastovce č. 6/2013
o miestnej dani za psa
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 § 29 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 miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 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 ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2014 miestnu daň za psa.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
Napr.

a) 5 € za psa chovaného v rodinnom dome
b) 10 € za psa chovaného vo viacbytovom dome
c) 5 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.

§5
Oslobodenie od dane
1.

2.

3.
4.

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov –
fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ZŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne
ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
c) ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 60 rokov.
Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za
jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku
na oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.

§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pastovce č. 3/2012.
§7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 7/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

starosta obce

Príloha č. 6

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. 7/2013

Obecné zastupiteľstvo Obce Pastovce sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 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 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) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 3,32 €.
1)

§ 28 ods. 6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2)
§ 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

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
Školská jedáleň

1) Zákonný 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 1,05- € –
prvé pásmo z finančných pásiem ministerstva:
a) Desiata v sume 0,24 €
b) Obed v sume 0,60 €
c) Olovrant v sume 0,21 €

3)

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

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 0,21 €. ( príspevok UPSVaR 0,84 € ).
5) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) je 1,05 € – prvé pásmo z finančných
pásiem ministerstva:
a) Obed v sume 1,05 €.
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
Zákonníka 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 Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2008 zo dňa 17. septembra. 2008.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Pastovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 13. 12. 2013. (7/2013)
Čl. 5
4)

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

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. decembra 2013.

Oto Mészáros
starosta obce

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
schválený uznesením OZ č. /2013

Príloha č. 7

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, ktorý
upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.
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 2014“
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. 2013 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.
n. p.
 Kontrola miestnych daní a dodržiavanie platného zákona o miestnych
daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a
platného VZN obce Pastovce a zákona o správe daní ( daňový poriadok ) v
platnom znení, so zameraním na : a) poplatok za odvoz komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu, b) daň z nehnuteľností
 Kontrola nakladania s pohľadávkami a kontrola vymáhania pohľadávok
 Kontrola používania obecného automobilu v súlade s platnými
predpismi, kontrola vedenia knihu jázd.

II. Výkon pravidelnej následnej kontroly
V súlade s ustanovením § 11 ods. písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vykonať
 Kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich
vzniku
zistených pri vykonaných následných finančných kontrolách
III. Ostatné úlohy :
 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.
 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 2013“ pred
jeho schválením v OZ.
 Prehodnotenie plnenia príjmov, čerpania výdavkov ako aj plnenia
a čerpania
finančných operácií za rok 2013
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť OZ
 „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013“
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 2014.
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 01. 11. 2013.
V Ipeľskom Sokolci, 01. 11. 2013
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 01. 11. 2013.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Pastovce na I. polrok 2014 bol
prerokovaný a schválený na OZ v Pastovciach uznesením č.7 /2013 zo dňa 13.12 .
2013.
OZ poveruje kontrolóra obce uznesením č.7/2013 zo dňa 13.12. 2013 vykonať kontrolu
podľa plánu kontrolnej činnosti.

