Zápisnica č. 16/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 29. 04. 2021
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. 152/2020 – 168/2020 zo dňa 10.12.2020

4.01.

Kontrola plnenia uznesení č. 169/2021 – 171/2021 zo dňa 08.03.2021
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Návrh záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020

5.01.

Správna nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť

5.02.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce,
Predkladá pod bod: 5.02.: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

6.

Návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1 na rok 2021

6.01.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1
na rok 2021
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce,
Predkladá pod bod: 6.01.: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

7.

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

7.01.

Správa o výsledku kontroly dobrovoľnej zbierky

7.02.

Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – DHZ Hrochoť, ŠK Hrochoť, FS Hrochoťan,
Klub dôchodcov Hrochoťan

8.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

9.

Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce

9.01.

Žiadosť o odpustenie platieb nájomného – vináreň Frankovka modrá
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

10.

Rôzne

11.

Diskusia

12.

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: Ing. Ján Pecník, Ing. Viera Vrťová, Oľga Berkyová, Zuzana
Diková, Miroslav Rakyta, Mgr. Eva Majerová. Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Ing. Ivana Micháliková,
Martin Šimko, Ján Šimko. 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 Ing. Ján Pecník, Miroslav Rakyta. Do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrh
uznesení z dnešného zasadnutia navrhol Mgr. Eva Majerová ako predsedu, Ing. Viera Vrťová, Zuzana
Diková 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 Ing. Ján Pecník, Miroslav Rakyta a návrhová
komisia bola schválená v zložení: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Ing. Viera Vrťová, Zuzana Diková
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. 172/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ určuje:
Mgr. Danu Kováčovú za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Ing. Ján Pecník, Miroslav Rakyta za overovateľov zápisnice
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Majerová ako predseda, Zuzana Diková, 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 29.04.2021 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 173/2021 zo dňa 29.04.2021
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 10.12.2020 a zo dňa 08.03.2021, ktoré ešte neboli vyhodnotené.
HKO – Ing. Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 10.12.2020, 08.03.2021 a predchádzajúcich uznesení. Vyhodnotenie plnenia znení uznesení
obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Skonštatovala, že vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí
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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: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 174/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ berie na vedomie:
a) plnenie znení uznesení č. 152/2020 – 168/2020 zo dňa 10.12.2020
b) plnenie znení uznesení č. 169/2021 – 171/2021 zo dňa 08.03.2021
c) plnenie znení uznesení č. 129/2020 – 133/2020 zo dňa 10.08.2020
K bodu 5:
Starosta uviedol, že materiál návrh záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020 bol riadne zverejnený
na úradnej tabuli obce a bol poslancom včas doručený. Spolu s návrhom boli poslancom doručené aj
materiály – stanovisko nezávislého audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky. Ďalej uviedol, že v zmysle
§ 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výsledok hospodárenia
obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Prečítal správu
nezávislého audítora a informoval poslancov o predloženom návrhu.
Starosta uviedol, že obec predkladá poslancom na prerokovanie vypracovaný návrh záverečného účtu
za rok 2020, informoval, že finančná situácia bola monitorovaná v priebehu roka a na riešenie
nepredvídaných situácii boli schválené rozpočtové opatrenia, ktorými boli vykonané zmeny v rozpočte
a ktoré sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení. Ďalej uviedol, že celkovo boli
vydané 4 rozpočtové opatrenia. Uviedol, že záverečný účet obce obsahuje ďalej bilanciu aktív a pasív,
prehľad o záväzkoch a pohľadávkach a o stave a vývoji dlhu obce. Údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov nie sú
súčasťou záverečného účtu, nakoľko obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne
záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením. Žiadne pripomienky neboli
vznesené. Povinnosťou obce je v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy mať overenú účtovnú závierku audítorom.
Starosta ďalej informoval, že hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške +364
681,98 a hospodárenie kapitálového rozpočtu sa skončilo schodkom vo výške - 316 089,91€. Prebytok
bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, je vo výške +48 592,07. Podľa § 16 ods. 6 sa z prebytku
vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2020 zo štátneho rozpočtu v sume
- 10 986,12 €, nevyčerpanú dotácia na sčítanie domov a bytov vo výške - 2172,0 €, nevyčerpaná
dotácia na obedy "zadarmo", ktorá sa vracia UPSVaR - 6 807,72 € a zostatok finančných prostriedkov
zo zbierky po požiari pre pani Čatlošovú – 49 € Upravený prebytok je vo výške + 28 577,23 €. Po
zapojení finančných operácii do rozpočtu obce, ktoré v konečnom vyjadrení prebytkové vo výške +88
385,20 €, bol celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce +136 977,27 €. Celkový výsledok
hospodárenia obce po odpočítaní účelových finančných prostriedkov za rok 2020 (136 977,27 € - 10
986,12 € - 6 807,72,- € - 2 172 € - 49 €) bol prebytok rozpočtu vo výške + 116 962,43 €. Do rezervného
fondu, ktorý má obec povinnosť vytvárať podľa § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov, navrhujeme presunúť sumu 2 857,72 € zmysle § 16 ods.6) citovaného zákona, t. j. po
vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré je možné použiť aj v nasledujúcom
rozpočtovom roku. Sumu 114 104,71 € navrhujeme presunúť do rozpočtu 2021 na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva. Ďalej starosta oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora určenou
pre OZ z auditu účtovnej závierky, kde sa uvádza, že audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky obce
Hrochoť. Audit vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov. Na záver správy
skonštatovala, že Obec Hrochoť konala v súlade s požiadavkami o rozpočtových pravidlách.
K návrhu záverečného účtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce vo svojom predloženom stanovisku,
ktorý poslanci obdržali spolu s materiálmi na zasadnutie OZ. V stanovisku uvádza, že návrh
záverečného účtu obce za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
ustanovenia § 16 ods. 5 citovaného zákona. Návrh bol v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a, že riadna účtovná závierka k 31. 12. 2020
a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
a ustanovením § 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.
K návrhu záverečného účtu sa vyjadrila aj predsedníčka finančnej komisie, ktorá skonštatovala, že
finančná komisia sa zaoberala aj týmto návrhom a odporúča prijať návrh záverečného účtu za rok
2020 bez výhrad.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 175/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ berie na vedomie
I. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť z auditu
účtovnej závierky za rok 2020
II. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020
III. Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020
OZ schvaľuje
I. záverečný účet obce Hrochoť za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce Hrochoť za rok 2020 bez
výhrad
II. z celkového prebytku 116 962,43 € prideliť do rezervného fondu 2 857,72 € a do rozpočtu obce
v roku 2021 sumu 114 104,71 € účelovo určených podľa rozpisu zámerov.
K bodu 6:
Starosta obce otvoril bod č. 6 rokovania – návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 1 na rok 2021.
Informoval poslancov, že materiál – návrh rozpočtu im boli doručené spolu s pozvánkou. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 156/2020 schválilo rozpočet obce na rok 2021 - 2023.
Starosta obce sa k rozpočtu obce vyjadril.
Predkladaná úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 sa dotýka finančných
operácií a kapitálového rozpočtu v príjmovej a vo výdavkovej časti.
Z vecného hľadiska návrh na zmenu rozpočtu obsahuje zmeny spočívajúce v úprave kapitálových
výdavkov, ktoré vyplynuli z aktuálnej potreby obce a závisia od schválenia príjmovej časti rozpočtu,
ktorá je ovplyvňovaná schválením záverečného účtu obce Hrochoť za rok 2020.
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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. 1/2021 zachováva zásadu vyrovnanosti rozpočtu.
Východiskom pre prípravu navrhovanej zmeny bola výška hospodárskeho výsledku obce za rok 2020,
kde finančné prostriedky z rezervného fondu sa následne použijú na krytie plánovaných kapitálových
výdavkov. K príprave stanoviska bolo predložené čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2021 a taktiež čerpanie
rozpočtu ZŠ s MŠ Hrochoť k rovnakému dátumu v podrobnej štruktúre na podpoložky v časti bežného,
kapitálového rozpočtu i finančných operácií v jeho príjmovej i výdavkovej časti.
Celková výška čerpania rozpočtu v obci Hrochoť, na základe predkladaných materiálov, je k danému
obdobiu primeraná, obec i rozpočtová organizácia sa vzhľadom na zložitosť situácie s dopadmi korona
krízy snaží hospodáriť naďalej opatrne a citlivo zvažuje významnosť výdavkov.
Starosta obce v rámci schváleného limitu úpravy rozpočtu priebežne upravuje presunom medzi
rozpočtovými položkami i vlastným rozpočtovým opatrením.
Predsedníčka finančnej komisie uviedla, že FK doporučuje OZ prijatie úpravy rozpočtu na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 1/2021 bez výhrad.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 176/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 1/2021
II. stanovisko finančnej komisie k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 1/2021
OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021 podľa priloženého návrhu:
- finančné operácie /príjmové/ vo výške 39 330,00 € sa zvyšujú o + 74 774,71 € na sumu 114 104,71 €
- bežné a kapitálové príjmy sú nezmenené
Celkové príjmy 1 132 400,00 € sa zvyšujú o +74 774,71 € na sumu 1 207 174,71 €
- kapitálové výdavky obce 58 850,00 € sa zvyšujú o + 74 774,71€ na sumu 133 624,71 €
Celkové výdavky 1 132 400,00 €sa zvyšujú o sumu +74 774,71 € na 1 207 174,71 €
- bežné výdavky a výdavkové finančné operácie ostávajú nezmenené.

Rozpočtovým opatrením č.1 dochádza k povolenému prekročeniu a viazaniu príjmov a povolenému
prekročeniu a viazaniu výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písmeno b a c,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
K bodu 7:
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 dobrovoľnej zbierky, Správa o výsledku kontroly čerpania
poskytnutej dotácie – DHZ Hrochoť, Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – FsK
Hrochoťan, Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – Klub dôchodcov Hrochoťan,
Správa o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – ŠK Hrochoť. Hlavná kontrolórka predložila
dodatočne svoju Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť za rok 2020 ktorá bola doplnená
do programu rokovania
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Hlavná kontrolórka obce uviedla, že správy boli poslancom doručené. Vo všetkých 5 správach bolo
doložené zúčtovanie fin. prostriedkov, ktoré boli v súlade so zmluvou.
Starosta obce vyzval poslancov či majú niečo na doplnenie k jej správe.
Rozprava poslancov:
Ing. Viera Vrťová s pohľadu finančnej komisie navrhla určiť pravidlo aby si záujmové združenia obce
predkladali žiadosti do určitého dátumu s požadovanou výškou a účelom dopredu.
Starosta obce odpovedal, že takýto termín pre predkladanie žiadosti existuje.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 177/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ berie na vedomie
I. správu o výsledku kontroly dobrovoľnej zbierky
II. správu o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – DHZ Hrochoť
III. správu o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – FsK Hrochoťan
IV. správu o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – Klub dôchodcov Hrochoťan
V. správu o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie – ŠK Hrochoť
VI. správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť za rok 2020
K bodu 8:
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu končiaceho sa 6 ročného funkčného obdobia HK
obce je povinnosťou obce vyhlásiť výberové konanie na hlavného kontrolóra. V materiáloch na
zasadnutie OZ ktoré poslanci obdržali s pozvánkou im bol zaslaný návrh na uznesenie o vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť. Starosta zdôraznil poslancom dôležité body návrhu uznesenia
ako : uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra obce Hrochoť na deň : 23.06.2021 o 18.00 hod. v budove
OU na zasadnutí OZ, o kvalifikačných predpokladoch na funkciu HKO, ktoré sú v zmysle § 18a ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, navrhol, aby úväzok HKO
zostal tak ako v minulosti, t.j. 8 hodín týždenne, ďalej informoval, že je potrebné schváliť volebnú
komisiu, ktorá uskutoční voľby HKO – navrhol zloženie komisie : Ing. Ján Pecník – predseda komisie,
Zuzana Diková – člen komisie, Oľga Berkyová – člen komisie, taktiež informoval, že je potrebné schváliť
priebeh hlasovania, zabezpečiť všetky možné náležitosti potrebné k uskutočneniu tajných volieb na
HKO.
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť, ktoré sa uskutočnia dňa
23.06.2021 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Hrochoť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, a to tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť určilo hlavnému
kontrolórovi obce Hrochoť pracovný čas, ktorého dĺžka je 8 hodín týždenne.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Hrochoť,
Nám A. Sládkoviča 343/1, Hrochoť v čase od 8.00 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. Súčasťou prihlášky je potrebné predložiť údaje na
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vyžiadanie výpisu z registra trestov, doklad o vzdelaní (úradne overenú fotokópiu), profesijný životopis,
súhlas so spracovaním osobných údajov na účel voľby hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie bez súhlasu obecného
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku
uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na
vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti a súhlas na členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 178/2021 zo dňa 29.04.2021
I. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov voľby hlavného kontrolóra obce Hrochoť, ktoré sa uskutočnia dňa
23.06.2021 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Hrochoť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, a to tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť určilo hlavnému
kontrolórovi obce Hrochoť pracovný čas, ktorého dĺžka je 8 hodín týždenne. Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Hrochoť, Nám A.
Sládkoviča 343/1, Hrochoť v čase od 8.00 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba
hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. Súčasťou prihlášky je potrebné predložiť údaje na vyžiadanie
výpisu z registra trestov, doklad o vzdelaní (úradne overenú fotokópiu), profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov na účel voľby hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie bez súhlasu obecného
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku
uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na
vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti a súhlas na členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
II.
a)
b)
-

schvaľuje
volebnú komisiu na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra v zložení:
Ing. Ján Pecník (meno a priezvisko), predseda komisie,
Zuzana Diková (meno a priezvisko), člen komisie,
Oľga Berkyová (meno a priezvisko), člen komisie.
priebeh hlasovania:
poslanec hlasuje osobne,
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-

-

po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka poslanec vstúpi do priestoru určeného na úpravu
hlasovacieho lístka. V tomto priestore poslanec vloží do obálky hlasovací lístok pre voľby hlavného
kontrolóra. Na hlasovacom lístku pre voľby hlavného kontrolóra zakrúžkovaním poradového čísla
označí kandidáta, pre ktorého hlasuje,
poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží obálku
do volebnej schránky,
neplatný je hlasovací lístok, ak poslanec na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani
jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov

III. ukladá
volebnej komisii na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra:
- zabezpečiť vykonanie volieb tajným hlasovaním, t. j. príprava hlasovacích lístkov, príprava urny na
vhadzovanie hlasovacích lístkov, zabezpečenie osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov,
tak aby bola zaručená tajnosť hlasovania,
- vypracovať zápisnicu o výsledku volieb hlavného kontrolóra a bezodkladne ju predložiť obecnému
zastupiteľstvu
- v zápisnici o výsledku volieb hlavného kontrolóra sa uvedie:
1. celkový počet poslancov prítomných na zasadaní obecného zastupiteľstva,
2. počet poslancov, ktorým boli vydané obálky a hlasovací lístok,
3. počet odovzdaných obálok,
4. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na hlavného kontrolóra
IV. žiada
a) starostu obce Hrochoť zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra uvedené v I. bode tohto
uznesenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
b) starostu obce Hrochoť poskytnúť súčinnosť volebnej komisii na voľby hlavného kontrolóra po
stránke administratívnej a materiálnej
K bodu 9:
Starosta obce uviedol, že materiál - žiadosť o odpustenie platieb nájomného, dôvodová správa, návrh
uznesenia boli doručené poslancom spolu s pozvánkou. V dôvodovej správe sa uvádza, že dňa
04.01.2021 Obec Hrochoť prijala podanie žiadateľa: Jana Šoltésová, IČO: 43658814, Bystrický rad
234/1, 960 01 Zvolen, žiadosť o odpustenie platieb nájomného za prevádzku vinárne Frankovka modrá.
Adresa prevádzky: Kultúrny dom, Hlavná ulica 600, priestory nachádzajúce sa v budove kultúrneho
domu, ktorá je vo vlastníctve obce.
Predmetom žiadosti je predĺženie odpustenia platieb nájomného za prevádzku vinárne Frankovka
modrá od 01.01. 2021 z dôvodu trvania protipandemických opatrení vydaných vládou SR na rok 2021
do odvolania. Na zasadnutí OZ dňa 19.11.2020 bolo Uznesením číslo 148/2020 schválené odpustenie
platieb nájomného na obdobie od 01. októbra 2020 v trvaní do 31.12.2020 s podmienkou trvania
opatrení Úradu verejného zdravotníctva v SR v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie
spôsobené zvýšený počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID – 19. V zmysle § 13 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE HROCHOŤ, čl.7, Správa
pohľadávky obce a iných majetkových práv, bod 5) sa navrhuje z dôvodu trvania opatrení vydaných
vládou SR schváliť odpustenie plnenia platieb nájomného na obdobie od 01.01. 2021v trvaní do
zrušenia obmedzení.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
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Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 179/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ schvaľuje:
v zmysle § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, odpustenie plnenia platieb nájomného žiadateľa: Jana Šoltésová, IČO:
43658814, Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, za prevádzku vinárne Frankovka modrá na obdobie od
01. januára 2021 v trvaní do zrušenia obmedzení.
K bodu 10:
Starosta obce otvoril bod č. 10 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:
- pravidelné testovanie na COVID 19, 2 x zakúpenie a rozdanie respirátorov všetkým občanom obce
- poskytnutie vitamínov pre občanov obce nad 65 rokov
- pravidelný monitoring cez COVID asistenta
- zabezpečenie a spolupráca pri výmena okien rodiny Berkyovej postihnutej požiarom
- pripravujú sa resp. prebiehajú VO na zhotoviteľa opravy miestnych komunikácii, oprava domu smútku,
natretie strechy OÚ, tribúna ihrisko, oprava zástaviek Ihrisko, Súdenica, oplotenie MŠ - múrik,
- spracovaná je PD na zateplenie budovy telocvične
- od mája začnú práce na rekonštrukcií komunikácie do obce v extra aj intraviláne
- v rámci Dňa zeme sa v spolupráci so školou uskutočnil zber odpadov v okolí Jeleních bokov, zber
elektroodpadu
- pozametali sa všetky miestne komunikácie
- prebiehajú práce na oprave pomníka padlým vojakom v Kyslinkách
- elektronického sčítania v obci sa zúčastnilo 82,8 % obyvateľov
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 180/2021 zo dňa 29.04.2021
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce o činnosti a aktivitách v obci:
- pravidelné testovanie na COVID 19, 2 x zakúpenie a rozdanie respirátorov všetkým občanom obce
- poskytnutie vitamínov pre občanov obce nad 65 rokov
- pravidelný monitoring cez COVID asistenta
- zabezpečenie a spolupráca pri výmena okien rodiny Berkyovej postihnutej požiarom
- pripravujú sa resp. prebiehajú VO na zhotoviteľa opravy miestnych komunikácii, oprava domu smútku,
natretie strechy OÚ, tribúna ihrisko, oprava zástaviek Ihrisko, Súdenica, oplotenie MŠ - múrik,
- spracovaná je PD na zateplenie budovy telocvične
- od mája začnú práce na rekonštrukcií komunikácie do obce v extra aj intraviláne
- v rámci Dňa zeme sa v spolupráci so školou uskutočnil zber odpadov v okolí Jeleních bokov, zber
elektroodpadu
- pozametali sa všetky miestne komunikácie
- prebiehajú práce na oprave pomníka padlým vojakom v Kyslinkách
- elektronického sčítania v obci sa zúčastnilo 82,8 % obyvateľov
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K bodu 11:
Starosta obce otvoril bod č. 11 diskusiu.
Rozprava poslancov:
-

Ing. Ján Pecník ohľadne osvetlenia, financií určených naň a akým spôsobom bude
zrealizované.
Ing. Viera Vrťová konštatuje, že pri návrhu tvorby rozpočtu zvážiť finančný príspevok pre
dôchodcov formou darčekovej poukážky.
Hlavná kontrolórka obce ohľadne testovania Covid-19 o jeho financovaní a o jeho výdavkoch

Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať:
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:

Uznesenie č. 181/2021 zo dňa 29. 04. 2021
OZ berie na vedomie:
Diskusné príspevky:
- Ing. Ján Pecník ohľadne osvetlenia, financií určených naň a akým spôsobom bude
zrealizované.
- Ing. Viera Vrťová konštatuje, že pri návrhu tvorby rozpočtu zvážiť finančný príspevok pre
dôchodcov formou darčekovej poukážky.
- Hlavná kontrolórka obce ohľadne testovania Covid-19 o jeho financovaní a o jeho výdavkoch
K bodu 12:
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 172/2021 – 181/2021 o ktorých sa riadne hlasovalo
a opakovane dal za znenie uznesení hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
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:

Mgr. Dana Kováčová v.r.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Pecník v.r.
Miroslav Rakyta v.r.
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