Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 12. 12. 2018
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.

Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

3.

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

4.

Kontrola plnenia uznesení č. 260/2018 - 270/2018 zo dňa 03.10.2018 a uznesení č. 1/2018 - 14/2018
zo dňa 26.11.2018
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Správa nezávislého audítora k auditu Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre OZ Hrochoť
za rok 2017
5.01. Konsolidovaná výročná správa
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

7.

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hrochoť v roku 2019
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

8.

Návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5 na rok 2018
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce, Ing. Marta Šágiová, referent obce
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5
na rok 2018 – predkladá Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

9.

Návrh rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 – 2021
Predkladacia správa k návrhu rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 - 2021
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce, Ing. Marta Šágiová, referent obce
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 –
2021 - predkladá Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

10.

Návrh VZN obce Hrochoť č. 04/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Hrochoť č. 06/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

11.

Návrh VZN obce Hrochoť č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Hrochoť č. 02/2018
o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci
Hrochoť
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce
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12.

Návrh VZN obce Hrochoť č. 06/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

13.

Návrh VZN obce Hrochoť č. 07/2018 o určení výšky dotácie na mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok
2019
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

14.

Schválenie vyraďovacej a škodovej komisie na vyradenie prebytočného majetku - inventarizačná
komisia
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

15.

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce
15.01. Žiadosť o odpredaj pozemku pre žiadateľa Martin Holík, Hrochoť
15.02. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v časti Hlavná ulica 713/106 – priestory novej lekárne
pre žiadateľa PHARM VIDIEK spol. s.r.o., Hlavná ulica 600/110, 976 37 Hrochoť, IČO:
44651325

16.

Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt ,,Wifi pre teba“
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

17.

Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

18.

Stravovanie starostu obce
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

19.

Poslanecké obvody obce Hrochoť
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

20.

Správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce Hrochoť
Predkladá : Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór
20.01. Správa o výsledku finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obce Hrochoť
20.02. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni ZŠ s MŠ Hrochoť
20.03. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v ŠKD ZŠ s MŠ Hrochoť

21.

Rôzne

22.

Diskusia

23.

Interpelácie poslancov

24.

Záver
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Po príchode prítomných do zasadacej miestnosti obecného úradu v Hrochoti prebehla prezentácia poslancov
a ostatných prítomných.
K bodu 1:
Starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Starosta otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov z celkového
počtu 9 poslancov, menovite J. Bubelínyová, M. Šimko, Ing. I. Micháliková, Mgr. E. Majerová, O. Berkyová, Z.
Diková. Ospravedlnili sa zo zasadnutia: Ján Šimko, Ing. Ján Pecník., Miroslav Rakyta. OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2:
Starosta obce určil za zapisovateľa, zamestnankyňu obce Ing. Michaelu Markovú a za overovateľov zápisnice
navrhujem a určujem poslancov Zuzanu Dikovú a Martina Šimka. Do návrhovej komisii, ktorá pripraví návrh
uznesení z dnešného zasadnutia navrhujem poslancov: Janu Bubelínyová ako predseda, Mgr. Evu Majerová
a Ing. Ivana Micháliková ako členov návrhovej komisie.
Prítomných poslancov vyzval či majú na doplnenie iný návrh. Poslanci nemali žiaden doplňujúci návrh. Starosta
obce dal za predložený návrh hlasovať.
Po hlasovaní skonštatoval, že za zapisovateľa zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Ing. Michaela
Marková, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Zuzana Dikovú a Martin Šimko a návrhová komisia bola
schválená v zložení: Jana Bubelínyová ako predseda, Mgr. Eva Majerová a Ing. Ivana Micháliková ako členovia.
Vyzval ju, aby zaujala svoje miesto pre písanie návrhu uznesení.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.
15/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ určuje:
Ing. Michaelu Markovú za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Zuzanu Dikovú, Martina Šimka za overovateľov zápisnice
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: Jana Bubelínyová – predseda, Ing. Ivana Micháliková, Mgr. Eva Majerová členovia
K bodu 3:
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý bol poslancom riadne a včas doručený. Na obecný
úrad neboli doručené žiadne pripomienky a námietky ani k programu ani k jednotlivým bodom zasadnutia OZ.
Poslanci nemali žiadny ďalší pozmeňujúci návrh a tak dal za predložený návrh programu hlasovať. Po hlasovaní
skonštatoval, že predložený program rokovania OZ bol riadne schválený a OZ sa ním bude na zasadnutí dňa
12.12.2018 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 16/2018
Uznesenie č. 16/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
K bodu 4:
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Paličkovú, aby vykonala kontrolu a vyhodnotenie plnenia znení
uznesení zo dňa 03.10.2018 ako aj zo dňa 26.11.2018 ako aj predchádzajúcich uznesení, ktoré ešte neboli
vyhodnotené.
HKO – Ing. Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
03.10.2018 a 26.11.2018. Skonštatovala, že vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ obce Hrochoť boli
splnené a odporúča OZ zobrať vyhodnotenie plnenia uznesení na vedomie bez pripomienok.
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Starosta obce:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení, ktoré sa OZ berú na vedomie hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 17/2018
Uznesenie č. 17/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ berie na vedomie plnenie znení uznesení č. 260/2018 - 270/2018 zo dňa 03.10.2018 a uznesení č. 1/201814/2018 zo dňa 26.11.2018
K bodu 5:

Starosta uviedol, že na obecnom úrade bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej
jednotky, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec a bola vypracovaná správa nezávislého audítora
k auditu Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre štatutárny organ a OZ obce Hrochoť. Poslancom
bola riadne a včas doručená.
Starosta ďalej informoval o jednotlivých častiach v správe nezávislého audítora.
Nezávislý audítor vo svojej správe uviedol, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy poskytuje pravdivý a vecný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného
celku k 31. decembru 2017 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Starosta obce ďalej uviedol, že poslancom bola doručená aj konsolidovaná výročná správa obce
Hrochoť za rok 2017, ktorú je v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. obec povinná vyhotoviť.
Výročná správa musí byť uložená v registri RIS SAM najneskôr do 31. 12. 2018. Konsolidovaná výročná
správa obce Hrochoť bola riadne zverejnená.
Poslanci uvedenú správu nezávislého audítora ako aj Konsolidovanú výročnú správu pri hlasovaní berú
na vedomie.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 18/2018
Uznesenie č. 18/2018 zo dňa 12.12.2018

OZ berie na vedomie
I. správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky určenej pre OZ obce Hrochoť
za rok 2017
II. Konsolidovanú výročnú správu obce Hrochoť za rok 2017
K bodu 6:

Starosta uviedol, že materiál – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok
2019 bol riadne zverejnený a doručený poslancom.
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HKO – uviedla, že bol riadne zverejnený a sú tam veci, ktoré vyplývajú zo zákona.
Starosta obce – máte niečo na doplnenie jej predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok
2019
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za schválenie predloženého návrhu plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 6
Hlasovanie : Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 19/2018
Uznesenie č. 19/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019

K bodu 7:

Starosta obce uviedol, že návrh plánu riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrochoť v roku
2019 poslanci obdržali spolu s pozvánkou. V návrhu plánu uviedol, že v prípade potreby budú zvolané
aj mimoriadne zasadnutia OZ jedná sa hlavne o zasadnutia v prípade príprav žiadostí o NFP
a úspešnosti obce v rámci doplnenia výziev.
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 6
Hlasovanie : Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 20/2018
Uznesenie č. 20/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje plán riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrochoť v roku 2019: Január 2019, Marec
2019, Jún 2019, August 2019, Október 2019, December 2019

K bodu 8:
Starosta obce otvoril bod č. 8 rokovania – návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5 na rok 2018. Informoval
poslancov, že materiál – návrh rozpočtu im boli doručené spolu s pozvánkou. Návrh zmeny rozpočtu obce č. 5
na rok 2018 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce. Námietky k návrhu neboli vznesené. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 220/2017 schválilo rozpočet obce na rok 2018 a na zasadnutí dňa 03.10.2018 štvrtú
zmenu rozpočtu na rok 2018. V skratke informoval o zmenách v rozpočte. Informoval, že sa uskutočnilo pracovné
stretnutie finančnej komisie, kde boli informovaní o návrhu zmeny rozpočtu.
Starosta vyzval ekonómku obce Ing. Martu Šágiovú, aby bližšie vysvetlila a informovala poslancov o návrhu
zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5.
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Ing. Marta Šágiová poslancov informovala o predkladanom návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5 na rok
2018. Museli sme upraviť rozpočet, pretože v škole sa znížil počet detí. Škola musela popresúvať prostriedky
medzi 1. a 2. stupňom. Škola tiež získala prostriedky na mzdy z projektu. Ďalej podrobne informovala o zmenách
v rozpočte obce, ktorý bol riadne zverejnený. Zmeny sme museli uskutočniť, aby sme dodržali zákon
o rozpočtových pravidlách.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k návrhu zmeny rozpočtu a k predloženému stanovisku,
ktoré vypracovala.
Hlavná kontrolórka v stanovisku uviedla, že úprava je zostavená v súlade s internými predpismi obce a so
zásadami rozpočtového hospodárenia. Uviedla, že predkladaný návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
5/2018 zachováva zásadu vyrovnanosti rozpočtu.
Východiskom pre prípravu navrhovanej zmeny bolo aktuálne čerpanie rozpočtu. Ďalej uviedla, že v čase prípravy
stanoviska, na základe jej známych skutočností vyplývajúcich z predložených materiálov a vzhľadom na čerpanie
rozpočtu obce nedochádza k navýšeniu schodku obce a prijatím navrhovaného rozpočtového opatrenia
nedochádza ani k zvýšeniu dlhovej služby alebo celkového dlhu obce, ktoré by ohrozovalo finančnú
a ekonomickú stabilitu obce.
Vyzval predsedu finančnej komisie aby sa prípadne vyjadrila k úprave rozpočtu:
Predseda finančnej komisie uviedol, že nemá veľmi čo povedať k zmene rozpočtu č. 5 nakoľko sa nejedná
o veľké sumy a podstatné zásahy do rozpočtu, ale ide skôr o zosúladenie reálnych potrieb obce s rozpočtom.
Rozpočet je vyrovnaný. Mali sme zasadnutie FK a odporúčam schváliť návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5.
bez výhrad.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Po stanovisku predsedu finančnej komisie, hlavnej kontrolórke obce požiadal poslancov na hlasovanie
k predloženému návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2018. OZ berie na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny, stanovisko finančnej komisie k návrhu
zmeny a schvaľuje zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2018 podľa priloženého
návrhu.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 21/2018
Uznesenie č. 21/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením
č. 5/2018
II. stanovisko finančnej komisie k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 5 na rok 2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2018 podľa priloženého návrhu:

- bežné príjmy obce vo výške 955 674 € sa znižujú o 109 € na sumu 955 565 €
- kapitálové príjmy vo výške 0 sa zvyšujú o 90 € na sumu 90 €
- bežné príjmy ZŠ s MŠ 41 700 sa zvyšujú o sumu 20 000 € na sumu 61 700 €
- finančné operácie /príjmové/ vo výške 113 899,00 € sa nemenia
Celkové príjmy 1 111 273 € sa zvyšujú o 19 981 € na sumu 1 131 254 €
- bežné výdavky obce 302 755,80 € sa zvyšujú o 18 550,00 € na 321 305,80 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ 588 500,00 € sa zvyšujú o 8 431 € na sumu 596 931 €
- kapitálové výdavky obce 214 017,20 € sa znižujú o sumu 7 000 € na sumu 207 017,20 €
- kapitálové výdavky ZŠ s MŠ vo výške 5 500,00 € sa nemenia
- finančné operácie /výdavkové/ 6 000 € sa nemenia
Celkové výdavky 1111273, 00€ sa zvyšujú o 19 981€ na sumu 1 131 254,00 €
Príjmy po úprave rozpočtu č. 5 v celkovej výške 1 131 254, 00 €
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Výdavky po úprave rozpočtu č. 5 v celkovej výške 1 131 254, 00 €
Rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza k povolenému prekročeniu príjmov a povolenému prekročeniu
výdavkov v rámci schváleného rozpočtu a k povolenému prekročeniu finančných operácií v súlade s §
14 ods. 2 písm. b, d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
K bodu 9:

Starosta obce otvoril bod č. 9 rokovania – návrh rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 – 2021.
Informoval poslancov, že materiály – návrh rozpočtu, predkladacia správa k návrhu rozpočtu
a stanovisko HKO k rokovaniu im boli doručené spolu s pozvánkou. Návrh rozpočtu obce na roky 2019
– 2021 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke. Námietky k návrhu neboli
vznesené.
V predkladacej správe k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 sa uvádza, že bola vypracovaná v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR. Predložený návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, ako aj návrhové rozpočty
na rok 2019-2021 a vyjadruje zámery rozvoja obce a potrieb obyvateľov.
Starosta obce ďalej vysvetlil a oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2019-2021. Uviedol, že
pri prvej úprave rozpočtu už budú presne známe finančné prostriedky, teraz sú niektoré ešte
nezapracované. Budú zapracované ešte finančné prostriedky zo záverečného účtu.
Informoval hlavne o kapitálových výdavkoch.
O 17:57 sa na zasadnutie dostavil Ján Šimko
Starosta vyzval ekonómku obce Ing. Šágiovú, aby informovala poslancov o rozpočte. Uviedla ako sa
delí rozpočet. V príjmovej časti sa zatiaľ riešil len bežný rozpočet. Kapitálový sa bude upravovať
v prípade zmien v majetku.. Snažila som sa to vypočítať na základe prognóz. Mzdy idú od januára hore
o 10 % a to všetko sa odráža v rozpočte. Komunikovali sme aj so školou, aby sme im zabezpečili
dostatok fin. prostriedkov. Podrobnejšie informovala o jednotlivých položkách v príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k predloženému Návrhu rozpočtu obce
Hrochoť a oboznámila zastupiteľstvo so stanoviskom, ktoré vypracovala.
Hlavná kontrolórka uviedla, že rozpočet je v súlade s východiskami podľa ustanovení § 10 ods. 1
zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy schválenými príslušnými orgánmi SR konštatovala, že
návrh rozpočtu na roky 2018-2020 je spracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a zahŕňa príslušné ustanovenia požadovaných zákonov, je spracovaný po
metodickej stránke správne. Zostavený je ako vyrovnaný, ako strednodobý ekonomický nástroj
finančnej politiky vyjadruje zámery rozvoja územia obce a potrieb obyvateľov. Spotreba vo výdavkovej
časti rozpočtu odzrkadľuje vývoj v predchádzajúcom období a vytvára priestor pre realizáciu
rozvojových programov obce, ktoré nevyžaduje zadlženosť obce.
Starosta obce vyzval predsedníčku finančnej komisie, aby predniesla stanovisko finančnej komisie
k rozpočtu na roky 2019-2021.. Predložený rozpočet hodnotíme ako reálny vo všetkých ukazovateľoch
a odporúčame Obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie bez výhrad. .

Rozprava poslancov:
Mgr. Eva Majerová – čo sa týka školy, nebudú nejaké iné projekty – telecvičňa
Jana Bubelinyová – ohľadne darov pre obec z podujatia
Ing. Ivana Micháliková – ohľadne položka Ochrana pred požiarmi – prosím o vysvetlenie prečo sa suma z 1000
€ zvýšila na 4 000 €
Martin Šimko - Je potrebné stavať požiarnu nádrž ?- nevystačil by len nájazd pre cisternu;
- Ohľadne oblekov pre hasičov

7

Do rozpravy sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Po stanovisku predsedu finančnej komisie, hlavnej kontrolórke obce požiadal poslancov na hlasovanie
k predloženému návrhu rozpočtu obce Hrochoť – na rok 2018. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny, stanovisko finančnej komisie k návrhu zmeny a schvaľuje zmenu
rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2018 podľa priloženého návrhu.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 22/2018
Uznesenie č. 22/2018 zo dňa 12. 12. 2018

OZ
I. berie na vedomie :
- predkladaciu správu k návrhu rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 – 2021
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 – 2021
- stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
- návrh rozpočtu na roky 2020 -2021
II. schvaľuje
- návrh rozpočtu obce Hrochoť na roky 2019 bez pripomienok

K bodu 10:

Starosta uviedol, že materiál – návrh VZN obce Hrochoť č. 04/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrochoť č. 06/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom bol
riadne zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a poslancom doručený spolu
s pozvánkou. Uviedol tiež, že VZN sa mení nasledovne:
1. Mení sa §19 Spoločné a záverečné ustanovenia, ktoré je v novom nasledovnom znení:
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
2.. Dopĺňa sa nové ustanovenie v nasledujúcom znení:
§ 19
Spôsob spätného zberu pneumatík
1.Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej
držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
2.Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové
vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj
protektorovaná pneumatika.
3.Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou
protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
4.Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
5.Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
5.Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania
na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému
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používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva
výmenu pneumatík bez ich predaja

Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 23/2018
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 12.2.2018
OZ schvaľuje VZN obce Hrochoť č. 04/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hrochoť č. 06/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
K bodu 11:

Starosta uviedol, že materiál – Návrh VZN obce Hrochoť č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Hrochoť 02/2018 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene
v obci Hrochoť bol riadne zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a poslancom

doručený spolu s pozvánkou. V skratke uviedol, čo sa vo VZN 02/2018 mení.
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 24/2018
Uznesenie č. 24/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje VZN obce Hrochoť č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Hrochoť 02/2018 o verejnom
poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Hrochoť
K bodu 12:

Starosta uviedol, že materiál – návrh VZN obce Hrochoť č. 06/2018 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bol riadne zverejnený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce a poslancom doručený spolu s pozvánkou. Ďalej uviedol, že návrh VZN bol vypracovaný
spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča. Uviedol tiež, že materiál bol doručený spolu
s pozvánkou.
Zákonom NR SR č. 188/2015 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“). Článok 1 ods. 5 zákona č. 188/2015 Z.z. mení znenie § 20 ods. 2 školského zákona a
určuje nový termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“) a to od 1.
apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD. Pred
novelou školského zákona sa zápis na plnenie PŠD realizoval v termíne od 15. januára do 15. februára.
Zákonný zástupca je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie PŠD v
základnej škole (ďalej len „ZŠ“) v mieste svojho trvalého bydliska. Zákonným zástupcom dieťaťa sa
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rozumie rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. V súlade s § 20 ods. 3 písmena a) školského
zákona pre zriaďovateľa ZŠ vyplýva povinnosť určiť miesto a čas zápisu na PŠD všeobecne záväzným
nariadením (ďalej len „nariadenie“).
Zápis bol stanovený na 03.04. 2019 ( štvrtok) v čase od 13:00 do 18:00.
V súlade s uvedenou právnou úpravou predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh Všeobecne
záväzného nariadenie obce HROCHOŤ č. 06/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, ktorým sa ruší VZN č. 04/2017.
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 25/2018
Uznesenie č. 25/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje VZN obce Hrochoť č. 06/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
K bodu 13:

Starosta obce k bodu 13 uviedol, že návrh VZN obce Hrochoť č. 07/2018 bol zverejnený na
pripomienkovanie a doručený v materiáloch poslancom. Tento návrh VZN obce Hrochoť sa predkladá
na schvaľovanie OZ každý rok. Prílohou materiálov bola aj dôvodová správa k návrhu VZN.
V dôvodovej správe sa uvádza, že zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 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
je obec povinná určiť všeobecne záväzným nariadením: 1. /podrobnosti financovania škôl a školských
zariadení, ktoré patria do originálnych kompetencii obce: MŠ, ZUŠ, ŠKD, školskej jedálne pri ZŠ a CVČ
2. /určiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody, bežnú prevádzku týchto
zariadení 3. /lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení, ak ustanovenia
zákona neustanovujú inak 4. /deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky školám a
školským zariadeniam zriadených obcou a neštátnym zriaďovateľom, ktoré majú sídlo na území obce.
Vyzval ekonómku obce aby poslancov informovala. Ing Šágiová – vychádza to z rozpočtu, ktorý ste
pred chvíľou schvaľovali. Vyplýva to tiež z počtu žiakov. Spolupracovali sme so školou.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018, ktoré bude platné pre rok 2019 v
porovnaní s aktuálne platným VZN obce Hrochoť č. 3/2017 je zmenený vo výške ročnej dotácie na
mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka škôl a školských zariadení, ktoré sú financované z podielových
daní.
V súlade s uvedenou právnou úpravou predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh Všeobecne
záväzné nariadenie obce HROCHOŤ č. 07/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2019, ktorým sa ruší VZN č. 03/2017.
Rozprava poslancov :
Ing. Eva Majerová – je tam zahrnutá aj úprava ohľadom stravovania
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
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Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 26/2018
Uznesenie č. 26/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje VZN obce Hrochoť č. 07/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2019
K bodu 14:
Starosta obce uviedol, že na základe § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je obec
povinná vykonávať fyzickú inventúru každé 4 roky. Keďže sa posledná inventúra konala v roku 2014,
nasledujúca sa musí uskutočniť v roku 2018. Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom obce Hrochoť zriadiť vyraďovaciu a škodovú komisiu ako svoj poradný orgán.
Komisia zároveň spĺňa úlohu inventarizačnej komisie. Komisia musí pozostávať z piatych členov,
z ktorých traja sú poslanci, jeden člen je hlavný kontrolór a jeden člen je zamestnanec obce, ktorého
určí starosta. Ruší sa uznesie č. 165/2017 zo dňa 28.02.2017.
Na základe uvedeného som Vám predložil návrh členov inventarizačnej (vyraďovacej a škodovej
komisie)
Návrh členov komisie :
Ing. Ján Pecník, poslanec OZ a zástupca starostu – predseda vyraďovacej a škodovej komisie
Zuzana Diková poslanec OZ a predseda FK – člen vyraďovacej a škodovej komisie
Martin Šimko, poslanec OZ – člen vyraďovacej a škodovej komisie
Ing. Mária Paličková – hlavná kontrolórka obce Hrochoť
Ing. Michaela Marková – zamestnanec obce
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 27/2018
Uznesenie č. 27/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ
I. ruší
uznesenie č. 165/2017 zo dňa 28.02.2017
II. schvaľuje
Inventarizačnú (vyraďovaciu a škodovú komisiu ) v zložení :
Ing. Ján Pecník, poslanec OZ a zástupca starostu – predseda vyraďovacej a škodovej komisie
Zuzana Diková poslanec OZ a predseda FK – člen vyraďovacej a škodovej komisie
Martin Šimko, poslanec OZ – člen vyraďovacej a škodovej komisie
Ing. Mária Paličková – hlavná kontrolórka obce Hrochoť
Ing. Michaela Marková – zamestnanec obce
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K bodu 15:
15.01. Žiadosť o odpredaj pozemku pre žiadateľa Martin Holík, Hrochoť

- predkladá starosta obce
Tento bod sa presunul z minulého zasadnutia, pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov nakoľko sa jedná o predaj majetku.
Materiál: žiadosť o odpredaj, prílohy k žiadosti, návrh uznesenia, dôvodová správa, Vám boli doručené
spolu s pozvánkou. Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce Hrochoť. Do dnešného dňa neboli vznesené žiadne
pripomienky ani námietky.
Bolo vypracované aj odporúčanie komisie ŽP a výstavby. Vyzvať predsedu, aby sa vyjadril
k žiadostiam.
Komisia ŽP a V odporúča obecný pozemok odpredať Martinovi Holíkovi, Súdenica 104/9, Hrochoť
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 28/2018
Uznesenie č. 28/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ
I.konštatuje, že zámer previesť pozemok parcela KN E 3396/24 o výmere 17 m2 , druh pozemku –
lesné pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1037, katastrálne územie Hrochoť, Obec Hrochoť, okres
Banská Bystrica a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že vyššie označená
parcela KN E 3396/24 je žiadateľom užívaná po dobu približne 70 rokov a je priľahlá pozemku parcela
KN C 1436/4, ktorej je žiadateľ vlastníkom.
II.
Rozhodlo
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predať pozemok parcela KN E
3396/24 o výmere 17 m2, lesné pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1037, katastrálne územie Hrochoť
kupujúcemu Martin Holík, rodený Holík, nar. 15. 02. 1936, bytom Súdenica 104/9, Hrochoť za dohodnutú kúpnu
cenu 1,65 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že vyššie označená parcela KN
E 3396/24 je žiadateľom užívaná po dobu približne 70 rokov a je priľahlá pozemku parcela KN C 1436/4, ktorej
je žiadateľ vlastníkom.
15.02. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v časti Hlavná ulica 713/106 – priestory novej lekárne pre
žiadateľa PHARM VIDIEK spol. s r.o., Hlavná ulica 600/110, 976 37 Hrochoť, IČO: 44651325

Materiál: žiadosť o o prenájom nebytových priestorov, návrh uznesenia, dôvodová správa, Vám boli
doručené spolu s pozvánkou. Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce Hrochoť. Do dnešného dňa neboli
vznesené žiadne pripomienky ani námietky ani ponuky
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Prenájom nebytových priestorov – Lekáreň – Hrochoť
Z dôvodu žiadosti PHARM VIDIEK spol. s r.o., v zastúpení Mgr. Ľubica Lapínová, Hlavná ulica 600/110,
Hrochoť ohľadom prenájmu priestorov – Lekáreň, súp. č. 713, orient. č. 106, popis stavby – lekáreň,

katastrálne územie Hrochoť, stojacej na parcele KN C 450/3, nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici v obci
Hrochoť, zapísanej na LV č. 1037 žiadateľovi PHARM VIDIEK spol. s r.o., v zastúpení Mgr. Ľubica
Lapínová, Hlavná ulica 600/110, Hrochoť

Obec Hrochoť v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorý umožňuje obci postupovať vo veci prenechania majetku obce do nájmu podľa osobitného
zreteľa, ako aj prejaveného záujmu potencionálneho nájomcu v predloženej žiadosti, kde chce priestory využívať
pre zariadenie lekárne.
Obec Hrochoť zverejnila dňom 27.11.2018 zámer na povinnú lehotu 15 dní na internetovej stránke a obecnej
tabuli obce pred schvaľovaním nájmu zámer prenajať nebytové priestory – Lekáreň.
Zverejnenie zámeru Obce Hrochoť podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Obec Hrochoť ako vlastník nehnuteľného majetku týmto zverejňuje svoj zámer dať do prenájmu nebytové
priestory – Lekáreň, súp. č. 713, orient. č. 106, popis stavby – lekáreň, katastrálne územie Hrochoť,

stojacej na parcele KN C 450/3, nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici v obci Hrochoť, zapísanej na LV č.
1037 žiadateľovi.
Odôvodnenie:
Zámer a jeho odôvodnenie sa zverejňuje dňom 27.11.2018 po dobu najmenej 15 dní na obecnej tabuli a
internetovej stránke obce Hrochoť pred schvaľovaním nájmu 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.

Rozprava poslancov :
Jana Bubelínyová – myslím si, že poplatok za nájom je primeraný
Zuzana Diková – bolo by dobré, aby rozšírila sortiment
Ing. Ivana Micháliková – dá sa zazmluvniť výpovedná lehota, aby neodišla zo dňa na deň
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 29/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ

I. konštatuje, že
Obec Hrochoť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejnila zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nehnuteľný
majetok, a to : nebytové priestory – Lekáreň, súp. č. 713, orient. č. 106, popis stavby – lekáreň,
katastrálne územie Hrochoť, stojacej na parcele KN C 450/3, nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici v obci
Hrochoť, zapísanej na LV č. 1037 žiadateľovi PHARM VIDIEK spol. s.r.o., v zastúpení Mgr. Ľubica
Lapínová, Hlavná ulica 600/110, Hrochoť
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom
nehnuteľného majetku, a to : nebytové priestory – Lekáreň, súp. č. 713, orient. č. 106, popis stavby –
lekáreň, katastrálne územie Hrochoť, stojacej na parcele KN C 450/3, nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici
v obci Hrochoť, zapísanej na LV č. 1037 žiadateľovi PHARM VIDIEK spol. s.r.o., v zastúpení Mgr.
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Ľubica Lapínová, Hlavná ulica 600/110, Hrochoť za nájomné vo výške 1,66 €/m2 . Dôvod hodného
osobitného zreteľa je zabezpečenie plnohodnotného využívania vyššie identifikovaných priestorov;
ktoré obec nepotrebuje k plneniu svojich samosprávnych funkcií; pri súčasnom zabezpečení príjmu pre
obec z týchto zrekonštruovaných priestorov a zabezpečení rozvoja služieb pre obyvateľstvo obce, keď
predmetné nové skolaudované priestory budú slúžiť na prevádzku lekárne. Dobu nájmu stanovuje na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou.
K bodu 16
Starosta informoval o podaní žiadosti o dotáciu – Wifi pre teba. Prílohou žiadosti je aj uznesenie
obecného zastupiteľstva o schválení spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových
predpokladaných výdavkov projektu z vlastných zdrojov pre projekt Wifi pre obec Hrochoť Na základe
uvedeného je potrebné schváliť návrh uznesenia.
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 30/2018
Uznesenie č. 30/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP na SO OPII: kód výzvy: OPI-2018/7/1-DOP, názov projektu: Wifi pre obec
Hrochoť
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie
- zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške minimálne 5 % rozpočtu projektu
K bodu 17:
Materiál Vám bol doručený spolu s pozvánkou.
Starosta obce uviedol, že pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečovaní
výkonu samosprávnych funkcií obce vznikajú situácie, ktoré je starosta obce povinný riešiť neodkladne.
Na vyriešenie takýchto neodkladných situácií starosta potrebuje použiť finančné prostriedky, ktoré nie
sú upravené v rozpočte. Aby starosta obce na vykonanie rozpočtového opatrenia nemusel zvolávať
mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva ustanovenie § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť rozsah
vykonávania zmeny rozpočtu starostom obce do sumy 8000,00 €.
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
uznesenia schváliť
Rozprava poslancov :
Ing. Ivana Micháliková – dovysvetľovať je to potrebné ? lebo aj pri BBSK bol s tým problém – Šágiová –
podporuje návrh 8000 € týka sa to len bežných výdavkov. Týka sa to položiek a suma je za celý rok
Pani poslankyňa Jana Bubelínyová navrhla sumu 8 000 €.
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Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 31/2018
Uznesenie č. 31/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starostovi obce Hrochoť vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 8 000 € prostredníctvom
rozpočtových opatrení.
O vykonaní zmeny rozpočtu obce starosta obce Hrochoť informuje obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť
na jeho najbližšom zasadaní
K bodu 18:
Starosta obce uviedol, že materiál bol doručený spolu s pozvánkou. V dôvodovej správe sa uvádza, že
podľa § 2 ods. 1 prvá veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá
sa nevykonáva v pracovnom pomere.
Právny nárok na zabezpečenie stravovania a na príspevok na stravovanie podľa § 152 Zákonníka
práce majú len zamestnanci zamestnávateľa.
Vzhľadom na to, že starosta obce nevykonáva svoju funkciu v pracovnom pomere, nemá nárok na
zabezpečenie stravy pre svoju osobu so strany obce.
Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami
zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na
stravovanie podľa ods. 3. Citované ustanovenie nevymedzuje a ani inak neobmedzuje okruh týchto
ďalších osôb. Rozhodnutie o okruhu ďalších fyzických osôb, na ktoré v prípade po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov zamestnávateľ rozšíri možnosti poskytovania stravy, je v kompetencii
zamestnávateľa – obce.
Príspevok na stravovanie poskytuje zamestnávateľ podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce
zamestnancom, ktorým zabezpečuje stravovanie a ktorí splnili podmienky stanovené v § 152 ods. 2
Zákonníka práce (zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny),
teda aj fyzickým osobám, na ktorých sa rozšírilo zabezpečovanie stravovania podľa § 152 ods. 5 písm.
c) Zákonníka práce.
Z uvedeného vyplýva, že obec môže rozhodnúť o rozšírení okruhu fyzických osôb, ktorým obec
zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie, a to o fyzickú osobu – starostu obce
a plne uvoľneného poslanca na vykonávanie funkcie zástupcu starostu.
Aby starosta obce ako štatutárny orgán nerozhodoval sám o zabezpečení stravovania starostovi
obce a vzhľadom na to, že na stravovanie starostu sa prispieva príspevok z rozpočtu obce, odporúčam,
aby o stravovaní starostu a prispievaní príspevku na stravovanie starostu a plne uvoľneného poslanca
na vykonávanie funkcie zástupcu starostu, rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený
návrh uznesenia.
Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce.
Rozprava poslancov :
15

Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 32/2018
Uznesenie č. 32/2018 zo dňa 12.12.2018
OZ
I. berie na vedomie,
návrh rozšíriť okruh fyzických osôb – starostu obce, ktorému obec zabezpečí stravovanie a ktorému
bude prispievať na stravovanie bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov
II. rozhodlo
v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh fyzických osôb, a to o Bc. Mariana
Mazúcha starostu obce, ktorému obec zabezpečí stravovanie a ktorému bude prispievať na stravovanie
podľa ods. 3 vo funkčnom období 2019 – 2022
K bodu 19:
Starosta obce informoval, že návrh poslaneckých obvodov bol doručený spolu s pozvánkou
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:
Ján Šimko
Ulica :
Ľuda Ondrejova:
začína rodinným domom súp. číslo: 250
končí rodinným domom súp. číslo: 376
patria rod. domy – súpisné číslo:
250, 254, 257, 259, 265, 269, 270, 271, 307, 308, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 364, 365,
366, 367, 377, 369, 372, 373, 374, 375, 376
Na Teplici:
začína rodinným domom súp. číslo: 379
končí rodinným domom súp. číslo: 443
patria rod. domy – súpisné číslo:
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 442, 443
Námestie Andreja Sládkoviča:
začína rodinným domom súp. číslo: 343
končí rodinným domom súp. číslo:
patria rod. domy – súpisné číslo: 343, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 377, 378, MŠ
Pod kostolom:
začína rodinným domom súp. číslo: 326
končí rodinným domom súp. číslo: 605
patria rod. domy – súpisné číslo:
326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 559, 570, 585, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 605
Časť obce Hrochoť:
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Zodpovedná poslankyňa:
Jana Bubelínyová
Ulica:
Na Hanišovú:
začína rodinným domom súp. číslo: 437
končí rodinným domom súp. číslo: 469
patria rod. domy – súpisné číslo:
437, 438, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465,
466, 469
Družstevná:
začína rodinným domom súp. číslo: 476
končí rodinným domom súp. číslo: 496
patria rod. domy – súpisné číslo:
476, 477, 478, 479, 495, 496, 497, 499, píla PD, PD – 475

Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:

Zuzana Diková ,
Ing. Ivana Micháliková

Ulica:
Vranní lúžok:
začína rodinným domom súp. číslo: 112
končí rodinným domom súp. číslo: 127
patria rod. domy – súpisné číslo:
112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 127
Súdenica:
začína rodinným domom súp. číslo: 99
končí rodinným domom súp. číslo: 107
patria rod. domy – súpisné číslo: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Pod Horou:
začína rodinným domom súp. číslo: 227
končí rodinným domom súp. číslo: 232
patria rod. domy – súpisné číslo: 227, 228, 231, 232
Hlavná ulica:
začína rodinným domom súp. číslo: 195
končí rodinným domom súp. číslo: 95, 258
patria rod. domy – súpisné číslo:
194, 193, 186, 185, 183, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 109, 249, 95, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 225, 226, 251, 252, 253, 255, 256, 258
Pod Dubovým dielom:
začína rodinným domom súp. číslo: 170
končí rodinným domom súp. číslo: 182
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patria rod. domy – súpisné číslo: 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:
Ing. Ján Pecník
Ulica:
Pod Lipie:
začína rodinným domom súp. číslo: 549
končí rodinným domom súp. číslo: 554
patria rod. domy – súpisné číslo: 549, 550, 551, 552, 553, 568, 554
Za Brezinku:
začína rodinným domom súp. číslo: 499
končí rodinným domom súp. číslo: 529
patria rod. domy – súpisné číslo:
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525,
526, 527, 528, 529

Hlavná ulica:
začína rodinným domom súp. číslo: 588 – Zdravotné stredisko
končí rodinným domom súp. číslo: 531
patria rod. domy – súpisné číslo:
588, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 587, 566, 565, 564, 563, 562, 560, 558, 555, 548, 547, 545, 544, 543, 541,
540, 539, 535, 532, 530, 584, 561, 557, 556, 546, 625, 542, 569, 538, 537, 536, 534, 531
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:
Martin Šimko
Ulica :
Na Záhumnie:
začína rodinným domom súp. číslo: 11
končí rodinným domom súp. číslo: 59
patria rod. domy – súpisné číslo:
11, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Na Hlinky:
začína rodinným domom súp. číslo: 17
končí rodinným domom súp. číslo: 26
patria rod. domy – súpisné číslo: 17, 18, 22, 25, 26
Do Trávnika:
začína rodinným domom súp. číslo: 1
končí rodinným domom súp. číslo: 14
patria rod. domy – súpisné číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Na Dúbravu:
začína rodinným domom súp. číslo: 566 – garáž
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končí rodinným domom súp. číslo: 582
patria rod. domy – súpisné číslo:
567, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 279, 580, 582
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:
Miroslav Rakyta
Ulica :
Močare:
začína rodinným domom súp. číslo: 426
končí rodinným domom súp. číslo: 489
patria rod. domy – súpisné číslo:
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 472, 473, 474,
481, 484, 486, 488, 489
Osada Kyslinky
začína rodinným domom súp. číslo: 607
končí rodinným domom súp. číslo: 613
patria rod. domy – súpisné číslo: 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedná poslankyňa:
Mgr. Eva Majerová
Ulica:
Stará voda:
začína rodinným domom súp. číslo: 260
končí rodinným domom súp. číslo: 354
patria rod. domy – súpisné číslo: 260, 261, 262, 263, 264, 309, 310, 311, 312, 314, 353, 354
Hlavná ulica:
začína rodinným domom súp. číslo: 94
končí rodinným domom súp. číslo: 592
patria rod. domy – súpisné číslo:
94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 80, 78, 79, 77, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 600, 601, 602, 614, 603, 584, 592
Na Kopec:
začína rodinným domom súp. číslo: 46
končí rodinným domom súp. číslo: 76
patria rod. domy – súpisné číslo: 46, 74, 75, 76, 23
Časť obce Hrochoť:
Zodpovedný poslanec:
Oľga Berkyová
Ulica:
Dubiny:
začína rodinným domom súp. číslo: 266
končí rodinným domom súp. číslo: 305
patria rod. domy – súpisné číslo:
266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
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Pod Skalicu:
začína rodinným domom súp. číslo: 96
končí rodinným domom súp. číslo: 129
patria rod. domy – súpisné číslo: 96, 97, 98, 129
Rozprava poslancov :
Ing. Ivana Micháliková – môžem mať obvod s pani Dikovou a nie p. Pecníkom, keďže som zo spodnej
časti dediny
- Nemohla by byť cesta do Vranného lúžka z druhej strany
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 33/2018
Uznesenie č. 332018 zo dňa 12.12.2018
OZ schvaľuje
poslanecké obvody obce Hrochoť
K bodu 20:
Starosta k bodu č. 20 uviedol, že spolu s pozvánkou boli poslancom doručené aj správy o výsledku
kontrol, ktoré pripravila hlavná kontrolórka obce Hrochoť. Predložené boli správy o výsledku finančnej
kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obce Hrochoť, Správa o výsledku kontroly finančných operácií
v pokladni ZŠ s MŠ Hrochoť, Správa o výsledku kontroly finančných operácií v ŠKD ZŠ s MŠ Hrochoť

Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 34/2018
Uznesenie č. 34/2018 zo dňa 12.12. 2018
OZ berie na vedomie :
I. Správa o výsledku finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obce Hrochoť
II. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni ZŠ s MŠ Hrochoť
III. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v ŠKD ZŠ s MŠ Hrochoť
K bodu 21:
Starosta obce otvoril bod č. 11 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:
- Informácia o poškodenom smerovníku ulica Pod Kostolom
- Informácia o projekte Polytechnické učebne
- Informácia o asfaltovaní komunikácie pod zdravotným strediskom – Hlavná ulica
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-

Informácia ohľadom Domov soc. služieb Hrochoť Riaditeľka odboru soc. služieb a zdravotníctva
Informácia o pozvanie na starostovský punč
Informácia o krátkodobých výpadkoch EE
Informácia o kamerových záznamoch obcí
Informácia o spiľovaní stromu v obci
Informácia o pozvaní na vianocčný program ZŠ s MŠ

Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 35/2018
Uznesenie č. 35/2018 zo dňa 12.12.. 2018
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce o činnosti a aktivitách v obci:
- Informácia o poškodenom smerovníku ulica Pod Kostolom
- Informácia o projekte Polytechnické učebne
- Informácia o asfaltovaní komunikácie pod zdravotným strediskom – Hlavná ulica
- Informácia ohľadom Domov soc. služieb Hrochoť Riaditeľka odboru soc. služieb a zdravotníctva
- Informácia o pozvanie na starostovský punč
- Informácia o krátkodobých výpadkoch EE
- Informácia o kamerových záznamoch obcí
- Informácia o spiľovaní stromu v obci
- Informácia o pozvaní na vianocčný program ZŠ s MŠ

K bodu 22:

Starosta obce otvoril bod č. 22 diskusiu.
Rozprava poslancov :
Mgr. Eva Majerová – informácia o prednostnom posype komunikácie do ZŠ s MŠ Hrochoť
Jana Bubelínyová – ohľadne inovácie hydrantov medzi 1 a 2 bytovkou Družstevná 477
Ján Šimko – informácia ohľadne zrazu poľovníkov pred OÚ dňa 22.12.2018
Martin Šimko – informácia ohľadne kanalizácie obce
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 36/2018
Uznesenie č. 36/2018 zo dňa 12. 12. 2018
OZ berie na vedomie
I. diskusné príspevky poslancov :
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Mgr. Eva Majerová – informácia o prednostnom posype komunikácie do ZŠ s MŠ Hrochoť
Jana Bubelínyová – ohľadne inovácie hydrantov medzi 1 a 2 bytovkou Družstevná 477
Ján Šimko – informácia ohľadne zrazu poľovníkov pred OÚ dňa 22.12.2018
Martin Šimko – informácia ohľadne kanalizácie obce
K bodu 23
- Neboli vznesené
K bodu 24:
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 15/2018 –36/2018 o ktorých sa riadne hlasovalo.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta návrhovej komisii poďakoval za prípravu a prednesenie uznesení. Poďakoval aj poslancom
a prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zápisnicu zapísala:

Ing. Michaela Marková

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

Overovatelia zápisnice:

Zuzana Diková

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

Martin Šimko

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