Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 25.04.2019
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. 37/2019 - 44/2019 zo dňa 31.01.2019
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce Hrochoť
Predkladá : Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór
5.01. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – DFS Hučava
5.02. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – DHZ Hrochoť
5.03. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – Slovenské misijné hnutie

6.

Návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1 na rok 2019
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce, Ing. Marta Šágiová, referent obce
Predkladá podbod: 6.01.: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór
6.01.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1
na rok 2018

7.

Schválenie spolufinancovania vo výške 5 % na projekt rekonštrukcia objektu materská škola

8.

Prerokovanie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Hrochoť

9.

Schválenie spolufinancovania vo výške 5 % na projekt výmena kotolne v ZŠ

10.

Rôzne

11.

Diskusia

12.

Interpelácie poslancov

13.

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 Mgr. Eva Majerová, Ing. Ján Pecník, Jana Bubelínyová, Oľga Berkyová, Ing.
Ivana Micháliková, Martin Šimko. Ján Šimko – bude meškať Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Zuzana
Diková, Miroslav Rakyta,
K bodu 2:
Starosta obce určil za zapisovateľa, zamestnankyňu obce Ing. Michaelu Škamlovú a za overovateľov zápisnice
určil poslancov Ing. Jána Pecníka a Janu Bubelínyovú. Do návrhovej komisii, ktorá pripraví návrh uznesení z
dnešného zasadnutia navrhol: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Ing. Ivanu Michálikovú a Oľgu Berkyovú 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. Michaelu
Škamlovú, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ján Pecnik a Jana Bubelínyová a návrhová
komisia bola schválená v zložení: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Ing. Ivana Micháliková a Oľgu Berkyovú 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. 45/2019 zo dňa 25.04. 2019
OZ určuje:
Ing. Michaelu Škamlovú za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Ing. Jána Pecnika Janu Bubelínyovú za overovateľov zápisnice
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Majerová – predseda, Ing. Ivana Micháliková a Oľga Berkyová členovia
K bodu 3:
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý bol poslancom riadne a včas doručený. Bod č. 9 sa
vypúšťa, pretože nemáme ešte podklady k projektu a ostatné body sa posúvajú. 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 doplnený návrh programu hlasovať. Po
hlasovaní skonštatoval, že predložený doplnený program rokovania OZ bol riadne schválený a OZ sa ním bude
na zasadnutí dňa 25.04.2019 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2019 zo dňa 25.04.2019
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 31.01.2019, ktoré ešte neboli vyhodnotené.
HKO – Ing. Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.01.2019 a predchádzajúcich uznesení. Vyhodnotenie plnenia znení uznesení obdržali poslanci v materiáloch
spolu s pozvánkou. Skonštatovala, že vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ obce Hrochoť boli
splnené a odporúča OZ zobrať vyhodnotenie plnenia uznesení na vedomie bez pripomienok.
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
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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

Uznesenie č. 47/2019 zo dňa 25.04.2019
OZ berie na vedomie plnenie znení uznesení č. 37/2019– 44/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu 5:
Starosta uviedol, že poslancom boli spolu s pozvánkou doručené aj správy od hlavnej kontrolórky obce. Vyzval
hlavnú kontrolórku, aby poslancov informovala o predložených správach: Správa o výsledku kontroly čerpania
a zúčtovania poskytnutej dotácie – DFS Hučava, Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej
dotácie – DHZ Hrochoť, Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – Slovenské
misijné hnutie
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že správy vám boli doručené. Vo všetkých 3 správach bolo doložené
zúčtovanie fin. prostriedkov. Ktoré boli v súlade so zmluvou.
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

Uznesenie č. 48/2019 zo dňa 25.04.2019
OZ berie na vedomie
I. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – DFS Hučava
II. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – DHZ Hrochoť
III. Správa o výsledku kontroly čerpania a zúčtovania poskytnutej dotácie – Slovenské misijné hnutie
K bodu 6:
Starosta obce otvoril bod č. 6 rokovania – návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1 na rok 2019. Informoval
poslancov, že materiál – návrh rozpočtu im boli doručené spolu s pozvánkou. Návrh zmeny rozpočtu obce č. 1
na rok 2019 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce. Námietky k návrhu neboli vznesené. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 22/2018 schválilo rozpočet obce na rok 2019 .
Starosta vyzval Ing. Šágiovú, aby sa k rozpočtu. vyjadrila. Uviedla, že bolo potrebné urobiť zmeny hlavne kvôli
ZŠ. Podrobne ich informovala o zmenách v rozpočte, ktoré boli poslancom doručené.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k preloženému 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.
1/2018 zachováva zásadu vyrovnanosti rozpočtu.
Východiskom pre prípravu navrhovanej zmeny bolo čerpanie rozpočtu obce k 21. 3. 2019 a čerpanie ZŠ s

MŠ Hrochoť k 28. 2. 2019, ktoré bolo predložené v príjmovej i výdavkovej časti v členení bežný
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Navýšenie bežných príjmov a výdavkov je na
rozpočtových položkách týkajúcich sa zabezpečovania zamestnanosti a súvisí s poskytovanými
finančnými prostriedkami z UPSVaR, s účelovo určenými prostriedkami na voľby a úpravu transferov
predovšetkým v súvislosti s normatívnymi a nenormatívnymi finančnými prostriedkami pre ZŠ s MŠ
Hrochoť. Do súladu boli upravené i vlastné príjmy školy, kde sa pôvodná výška 54 000,- nemenila, len
sa odčlenili finančné prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia získala v rámci projektu Metodického
centra.
Predseda finančnej komisie písomne uviedol, že nemajú pripomienky k predloženému návrhu na zmenu rozpočtu
č. 1. na rok 2019 a odporúčajú schváliť návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1. bez výhrad.
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O 17:44 sa na zasadnutie dostavil poslanec Ján Šimko.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 49/2019
Uznesenie č. 49/2019 zo dňa 25.04.2019
OZ berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením
č. 1/2019
II. stanovisko finančnej komisie k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1 na rok 2019
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019 podľa priloženého návrhu:
- bežné príjmy obce 1 067 295 € sa znižujú o 3 850 € na sumu 1 063 445 €
- kapitálové príjmy vo výške 0 € sa nemenia
- finančné operácie /príjmové/ vo výške 0 € sa nemenia
Celkové príjmy 1 067 295 € sa znižujú o 3 850 € na sumu 1 063 445 €
- bežné výdavky obce 340 545 € sa zvyšujú o + 53 000 € na sumu 393 545 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ 621 900 € sa znižujú o 9 850 na sumu 612 050 €
- kapitálové výdavky obce 100 850 € sa znižujú o 47 000 € na sumu 53 850 €
- kapitálové výdavky ZŠ s MŠ vo výške 0 € sa nemenia
- finančné operácie /výdavkové/ vo výške 4000 € sa nemenia
Celkové výdavky 1 067 295 € sa znižujú o sumu 3 850 € na 1 063 445 €
Príjmy po úprave rozpočtu č. 1v celkovej výške 1 063 445 €
Výdavky po úprave rozpočtu č. 1 v celkovej výške 1 063 445 €
Rozpočtovým opatrením č. 1 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 7:
Starosta obce v skratke informoval o žiadosti, ktorú obec podala na získanie nenávratného finančného

príspevku na rekonštrukciu objektu materskej školy. Informoval ich, že je potrebné schváliť päť
percentné spolufinancovanie, a preto bol potrebný tento bod zaradiť do programu.
Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Mgr. Eva Majerová – kedy sa to asi bude realizovať, bude to za chodu MŠ?
Starosta uviedol, že na začiatku budúceho roka.
Ing. Ján Pecník – kúrenie sa meniť nebude musieť. Starosta uviedol, že to robili na základe jeho pôvodného
auditu.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7 Proti: 0

Zdržal sa: 0

4

Uznesenie č. 50/2019 zo dňa 25.04.2019
OZ súhlasí
- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce,
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov ( t.j.
13 113,90 EUR),
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
- názov projektu: Materská škola Hrochoť.
K bodu 8:
Starosta obce otvoril bod č. 8.
V súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
predkladám návrh mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku s účinnosťou od 1.1.2019 nasledovne:
Priemerná mesačná nominálna mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2018 = 1 013,00 €
koeficient podľa počtu obyvateľov obce = 1,54
skrátený pracovný čas = (1,6 hod. denne) = 21,4% ( 0,214 úväzku) z celkového pracovného času zamestnancov
1013 x 1,54 = 1 560,02 x 21,4% = 333,84 €
.............................................................................................................................................................
Navrhovaná mesačná odmena je vo výške ..... % z mesačného platu ktorý patrí hlavnej kontrolórke v zmysle
§ 18c zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
( doteraz mala schválenú odmenu vo výške 10% k platu)
Plat hlavného kontrolóra mesta je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce.
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2018 dosiahla 1
013,00 € a podľa počtu obyvateľov je Obce Hrochoť zaradená od 1001 do 3 000 obyvateľov a koeficient 1,54,
v závislosti od skráteného pracovného času. Plat hlavného kontrolóra je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom
nahor.
Podľa ods. 5) § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného
platu hlavného kontrolóra.
Finančná komisia uviedla, že odporúča schváliť návrh na udelenie mesačnej odmeny v roku 2019 hlavnej
kontrolórke obce v zmysle § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo výške 30% funkčného
platu.
Zdôvodnenie odporúčania:
Finančná komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť výšku odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za
kvalitný výkon kontrolnej činnosti v roku 2018 a výkon funkcie v pracovnom a časovom rozsahu väčšom, ako jej
ukladajú pracovné povinnosti vyplývajúce z výšky pracovného úväzku.
Finančná komisia konštatuje, že finančný dosah vyplatenia odmeny na rozpočet obce nebude ohrozovať
rozpočet ani hospodárenie obce.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
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Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 51/2019
OZ
I. berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Hrochoť
II. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh hlavnej kontrolórky sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a dosiahla
v uplynulom období pri kontrolnej činnosti v samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky
III. schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Hrochoť v zmysle § 18c ods. 5, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2019. o 30 %.
K bodu 9:
Starosta obce otvoril bod č. 9 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:

Informatívna správa o pridelení dotácie na WIFI pre obec Hrochoť – 12 992,70 €
Informatívna správa o pridelení dotácie na riešenie havarijného stavu v telocvični ZŠ -65 014,00 €
Informatívna správa ohľadom podania žiadosti na MF ohľadom pridelenia dotácie na zdravotné
stredisko
Informatívna správa ohľadom plochy pri zdravotnom stredisku - výsadba drevín a vysypanie štrkom
Informatívna správa ohľadom prípravy PD + EA na kotolňu základnej školy
Informatívna správa ohľadom opravy havarijného stavu toku potoka
Informatívna správa ohľadom natierania strechy OU
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. 52/2019
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce o činnosti a aktivitách v obci:

Informatívna správa o pridelení dotácie na WIFI pre obec Hrochoť - 12992,70
Informatívna správa o pridelení dotácie na riešenie havarijného stavu v telocvični ZŠ -65 014,00
Informatívna správa ohľadom podania žiadosti na MF ohľadom pridelenia dotácie na zdravotné
stredisko
Informatívna správa ohľadom plochy pri zdravotnom stredisku - výsadba drevín a vysypanie štrkom
Informatívna správa ohľadom prípravy PD + EA na kotolňu základnej školy
Informatívna správa ohľadom opravy havarijného stavu toku potoka
Informatívna správa ohľadom natierania strechy OU
Informatívna správa ohľadom starostovskej kvapky krvi
K bodu 10:
Starosta obce otvoril bod č. 10 diskusiu.
Rozprava poslancov:
Ing. Ján Pecník – ohľadom kvality farby na natretie strechy na OÚ

ohľadom prijatia VZN o obmedzení hlučnosti v dňoch pokoja, preveriť s advokátskou kanceláriou
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Ján Šimko – ohľadom rekonštrukcie kotlov v ZŠ
Martin Šimko – ohľadom harmonogramu veľkoobjemových kontajnerov
Iné diskusné príspevky neboli.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 53/2019 zo dňa 25.04.2019
OZ berie na vedomie diskusné príspevky:
I. diskusné príspevky poslancov:
Ing. Ján Pecník – ohľadom kvality farby na natretie strechy na OÚ

- ohľadom prijatia VZN o obmedzení hlučnosti v dňoch pokoja, preveriť s advokátskou
kanceláriou

Ján Šimko – ohľadom rekonštrukcie kotlov v ZŠ
Martin Šimko – ohľadom harmonogramu veľkoobjemových kontajnerov
K bodu 11:
Interpelácie poslancov neboli vznesené
K bodu 12:
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 45/2019 – 53/2019 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 Škamlová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Pecník

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

Jana Bubelínyová

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