Zápisnica č. 12/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 27. 08. 2020
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. 118/2020 – 128/2020 zo dňa 25.06.2020

4.01.

Kontrola plnenia uznesení č. 129/2020 – 133/2020 zo dňa 10.08.2020
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 3 na rok 2020

5.01.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 3
na rok 2020 a o stave čerpania rozpočtu
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce
Predkladá pod bod: 5.01.: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

6.

Správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce Hrochoť
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

6.01.

Správa z kontroly pokladne obce Hrochoť

6.02.

Spáva z kontroly došlých faktúr obce Hrochoť

6.03.

Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – Športový klub Hrochoť

7.

Návrh VZN obce Hrochoť č. 02/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

8.

Rôzne

9.

Diskusia

10.

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 5 poslancov z
celkového počtu 9 poslancov, menovite: Ing. Viera Vrťová, Oľga Berkyová, Ján Šimko, Mgr. Eva
Majerová, Ing. Ivana Micháliková. V priebehu zasadnutia sa zúčastnia Ing. Ján Pecník a Miroslav
Rakyta. Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Martin Šimko, Zuzana Diková. Skonštatoval, že zasadnutie OZ
je uznášania schopné.
K bodu 2:
Starosta obce určil za zapisovateľa, zamestnankyňu obce Mgr. Danu Kováčovú a za overovateľov
zápisnice určil poslancov Oľga Berkyová, Ing. Viera Vrťová. Do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrh
uznesení z dnešného zasadnutia navrhol Mgr. Evu Majerovú ako predsedu, Ján Šimko, Ing. Viera
Vrťová ako členovia
Prítomných poslancov vyzval či majú na doplnenie iný návrh. Dal za predložený návrh hlasovať.
Po hlasovaní skonštatoval, že za zapisovateľa zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Dana
Kováčová, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Oľga Berkyová, Ing. Viera Vrťová a návrhová
komisia bola schválená v zložení: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Ján Šimko, Ing. Viera Vrťová ako
členovia. Vyzval ju, aby zaujala svoje miesto pre písanie návrhu uznesení.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 134/2020 zo dňa 27. 08. 2020
OZ určuje:
Mgr. Danu Kováčovú za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Oľga Berkyová, Ing. Viera Vrťová za overovateľov zápisnice
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Ján Šimko, Ing. Viera Vrťová
členovia
K bodu 3:
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý bol poslancom riadne a včas doručený bol
zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli. 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 27.08.2020 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní:5
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 135/2020 zo dňa 27. 08. 2020
OZ schvaľuje: predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
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K bodu 4:
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Paličkovú, aby vykonala kontrolu a vyhodnotenie
plnenia znení uznesení zo dňa 25.06.2020 a 10.08.2020, ktoré ešte neboli vyhodnotené.
HKO – Ing. Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 25.06.2020, dňa 10.08.2020 a predchádzajúcich uznesení. Vyhodnotenie plnenia znení uznesení
obdržali poslanci 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.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení, ktoré OZ berú na vedomie
hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 136/2020 zo dňa 27.08.2020
OZ berie na vedomie:
a) plnenie znení uznesení č. 118/2020–128/2020 zo dňa 25.06.2020
b) plnenie znení uznesení č. 129/2020–133/2020 zo dňa 10.08.2020
K bodu 5:
Pred otvorením bodu č. 5 o 18:23 hod. sa na zasadnutie dostavil poslanec Ing. Ján Pecník. Starosta ho
privítal a konštatoval, že je prítomných 6 poslancov. Starosta obce otvoril bod č. 5 rokovania – návrh
zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 3 na rok 2020. Informoval poslancov, že materiál – návrh rozpočtu im
boli doručené spolu s pozvánkou. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 80/2019 schválilo rozpočet obce
na rok 2020 - 2022. Starosta obce sa k rozpočtu obce vyjadril.
Navrhovaná úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 naďalej zachováva zásadu vyrovnanosti
rozpočtu. Dochádza k úprave vo výdavkovej časti rozpočtu: bežného a kapitálového. Celkovo príjmy i
výdavky zostávajú na pôvodnej sume, kde celková výška príjmov i výdavkov je na úrovni 1 221 674,65
€ pre obec a ZŠ s MŠ Hrochoť. Navrhovanú zmenu rozpočtu ovplyvnili nasledovné skutočností:
vplyv korona krízy a dopady na výdavky obce v súvislosti so šetrením v bežnej časti rozpočtu a
zabezpečenie investičných zámerov podľa aktuálnych potrieb a na základe nových priorít samosprávy,
ktoré mali vplyv na kapitálové výdavky.
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. 3/2020 zachováva zásadu vyrovnanosti rozpočtu. Východiskom pre prípravu
navrhovanej zmeny bolo čerpanie rozpočtu obce k 31. 7.2020. Stanovisko bolo vypracované na základe
čerpania rozpočtu obce zo dňa 12. 8. 2020 a čerpania ZŠ s MŠ Hrochoť k 15.7.2020, ktoré bolo
predložené v príjmovej i výdavkovej časti v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie. Príjmy bežného rozpočtu ostali nezmenené vo výške 1 099 859,25 €, ktoré bude potrebné
upraviť o účelové finančné prostriedky, ktoré ešte v medziobdobí obec prijala. Kapitálové príjmy
zostávajú nezmenené na úrovni 1980,- € a príjmové finančné operácie sú vo výške 19 835,30 €. Na
strane výdavkov sa bežné výdavky znižujú o - 7000,- € a uvedená suma sa na strane kapitálových
výdavkov zvyšuje o + 7000,- € a výdavkové finančné operácie ostávajú na úrovni 0,- €
Celková výška čerpania rozpočtu v obci Hrochoť, na základe predkladaných materiálov, je k danému
obdobiu a k výnimočnej situácii primeraná, obec i rozpočtová organizácia sa vzhľadom na zložitosť
situácie s dopadmi korona krízy snaží hospodáriť opatrne. V rozpočtovej organizácii zriadenej obcou
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bude potrebné naďalej sledovať vývoj výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním originálnych
kompetencií a osobnými nákladmi, kde je úroveň čerpania vyššia k danému obdobiu a bude potrebné
hľadať položky, na ktorých je možné získať úsporu resp. dofinancovať zriaďovateľom.
Starosta obce v rámci schváleného limitu úpravy rozpočtu priebežne upravuje presunom medzi
rozpočtovými položkami i vlastným rozpočtovým opatrením.
Predsedníčka finančnej komisie uviedla, že FK odporúča OZ prijatie úpravy rozpočtu na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 3/2020 bez výhrad.
Na zasadnutie OZ sa v čase 18.38 hod. dostavil poslanec Miroslav Rakyta.
Rozprava poslancov:
Mgr. Eva Majerová ohľadne kamery na dome smútku: či je záznam z nej použiteľný na právne úkony
pre policajtov
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden iní poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 137/2020 zo dňa 25.06.2020
OZ berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 3/2020
II. stanovisko finančnej komisie k návrhu na zmenu rozpočtu obce Hrochoť č. 3 na rok 2020
OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2020 podľa priloženého návrhu:
- bežné príjmy obce 1 099 859,25 € sa nemenia
- kapitálové príjmy 1 980 € sa nemenia
- finančné operácie /príjmové/ vo výške 119 835,30 € sa nemenia
Celkové príjmy 1 221 674,55 € sa nemenia
- bežné výdavky obce 384 118,90 € sa znižujú o - 7 000,00 € na sumu 377 118,90 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ 684 255,65 € sa nemenia
- kapitálové výdavky obce 153 300,00 € sa zvyšujú o + 7 000,00 € na sumu 160 300,00 €
- kapitálové výdavky ZŠ s MŠ vo výške 0 € sa nemenia
- finančné operácie /výdavkové/ vo výške 0 € sa nemenia
Celkové výdavky 1 221 674,55 € sa nemenia
Príjmy po úprave rozpočtu č. 3 v celkovej výške 1 221 674,55 €
Výdavky po úprave rozpočtu č. 3 v celkovej výške 1 221 674,55 €
Rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza k presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a),
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
K bodu 6:
Starosta obce uviedol, že poslancom boli spolu s pozvánkou doručené aj správy od hlavnej kontrolórky
obce. Vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Paličkovú, aby poslancov informovala o predložených
správach. Správa o výsledku kontroly pokladne obce Hrochoť, Správa o výsledku kontroly došlých
faktúr obce Hrochoť, Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie pre Športový klub
Hrochoť. Hlavná kontrolórka obce informovala o správach ktoré boli poslancom doručené. Vo všetkých
3 správach bol definovaný cieľ aj výsledok vykonanej kontroly. Starosta obce vyzval poslancov či majú
niečo na doplnenie jej správam.
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Rozprava poslancov:
Ing. Viera Vrťová ohľadom dotácie pre ŠK na čo sa financie poskytujú na aký účel či sú zašpecifikované
a doporučuje ich zašpecifikovanie a navrhnúť podmienky pri ich vyúčtovaní. Pri poskytovaní dotácie
percentuálne vyčleniť koľko finančných zdrojov môže ísť na občerstvenie.
Kontrolór obce navrhol prerozdelenie finančných zdrojov na občerstvenie aj pre ostatné záujmové
združenia v obci.
Mgr. Eva Majerová navrhuje pomoc pre ŠK ohľadne vyúčtovania dotácie pri predkladaní dokladov,
vedenia účtovníctva.
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden iní poslanec.
Starosta obce dal za predložené správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra, ktoré OZ berie na
vedomie hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 138/2020 zo dňa 27.08.2020
OZ berie na vedomie
I. správu z kontroly pokladne obce Hrochoť
II. spávu z kontroly došlých faktúr obce Hrochoť
III. správu o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – Športový klub Hrochoť
OZ odporúča pri koncipovaní novej zmluvy pri poskytnutí dotácií FO a PO v obci Hrochoť stanoviť
podmienky použitia účelovo poskytnutých finančných prostriedkov.
K bodu 7:
Starosta uviedol, že materiál – Návrh VZN č. 02/2020, Dôvodovú správu, Návrh uznesenia boli
poslancom doručené spolu s pozvánkou. Taktiež uviedol, že návrhy VZN č. 02/2020 bol riadne
zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce a pripomienky neboli do dnešného dňa k
návrhom VZN vznesené. Uviedol, že návrh VZN obce Hrochoť č.02/2020, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hrochoť č. 02/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia,
predkladáme z dôvodu prehodnotenia výšky príspevkov v materských školách, v základnej umeleckej
škole, centre voľného času a režijných nákladov v školských jedálňach pri základnej škole s materskou
školou Hrochoť. Návrh predmetného VZN vychádza z potrieb a požiadaviek vedúcej školskej jedálne v
obci Hrochoť, ktoré súvisia s legislatívnymi zmenami financovania a skutočnými potrebami. V súlade so
zákonom číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každá zmena výšky príspevku pre školy a školské
zariadenia sa uskutočňuje zmenou VZN obce. Predsedníčka finančnej komisie uviedla, že FK odporúča
OZ prijatie návrhu VZN č. 2/2020 na výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021 bez výhrad.
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
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Uznesenie č. 139/2020 zo dňa 27.08.2020
OZ berie na vedomie
I. stanovisko finančnej komisie k návrhu VZN obce Hrochoť č. 02/2020 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia
OZ schvaľuje
VZN obce Hrochoť č. 02/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
ruší
VZN obce Hrochoť č. 02/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
K bodu 8:
Starosta obce otvoril bod č. 8 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:
- prebieha realizácia parkovacej plochy pri dome smútku
- bola poskytnutá prvá časť z vyzbieranej zbierky na pomoc pre rodinu Čatlošovú vo výške 3000€
- od 02.09.2020 je platná zmluva na odchyt túlavých a opustených psov
- na stránke obce je zverejnené aktuálne porovnanie separovania zložiek odpadov v obci Hrochoť
s predchádzajúcimi rokmi
- bola vykonaná oprava havarijného stavu kanalizácie v základnej škole
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 140/2020 zo dňa 27.08.2020
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce o činnosti a aktivitách v obci:
- prebieha realizácia parkovacej plochy pri dome smútku
- bola poskytnutá prvá časť z vyzbieranej zbierky na pomoc pre rodinu Čatlošovú vo výške 3000€
- od 02.09.2020 je platná zmluva na odchyt túlavých a opustených psov
- na stránke obce je zverejnené aktuálne porovnanie separovania zložiek odpadov v obci Hrochoť
s predchádzajúcimi rokmi
- bola vykonaná oprava havarijného stavu kanalizácie v základnej škole
K bodu 9:
Starosta obce otvoril bod č. 9 diskusiu.
Rozprava poslancov:
Ing. Ján Pecník ohľadne separovania odpadov – zberné dvory ako reálne fungujú v iných v obciach
Ing. Viera Vrťová ohľadne zníženia poplatkov za komunálny odpad počas korona krízy pre ZŠ s MŠ od
spoločnosti Márius Pedersen.
Iné diskusné príspevky neboli.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať:
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 1
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Uznesenie č. 141/2020 zo dňa 27. 08. 2020
OZ berie na vedomie:
Diskusný príspevok Ing. Jána Pecníka ohľadne separovania odpadov – zberné dvory ako reálne
fungujú v iných v obciach
Diskusný príspevok Ing. Viery Vrťovej ohľadne zníženia poplatkov za komunálny odpad počas korona
krízy pre ZŠ s MŠ od spoločnosti Márius Pedersen.
K bodu 10:
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 134/2020 – 141/2020 o ktorých sa riadne hlasovalo
a opakovane dal za znenie uznesení hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 7
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa:

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

Mgr. Dana Kováčová v.r.

Overovatelia zápisnice: Oľga Berkyová v.r.
Ing. Viera Vrťová v.r.
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