Zápisnica č. 17/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 23. 06. 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. 172/2021 – 181/2021 zo dňa 29.04.2021
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Správa o výsledku kontroly došlých faktúr ZŠ s MŠ Hrochoť
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

6.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrochoť na 2. polrok 2021
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

7.

Voľby hlavného kontrolóra obce
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce, volebná komisia na uskutočnenie volieb hlavného
kontrolóra

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 6 poslancov z
celkového počtu 9 poslancov, menovite: Ing. Ján Pecník, Mgr. Eva Majerová, Zuzana Diková, Ján
Šimko, Ing. Viera Vrťová, Miroslav Rakyta. Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Oľga Berkyová, Martin
Šimko, Ing. Ivana Micháliková. Konštatoval, 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 Ján Šimko, Miroslav Rakyta. Do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrh
uznesení z dnešného zasadnutia navrhol Zuzanu Dikovú ako predsedu, Ing. Viera Vrťová, Mgr. Eva
Majerová 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 Ján Šimko, Miroslav Rakyta a návrhová
komisia bola schválená v zložení: Zuzana Diková ako predseda, Ing. Viera Vrťová, Mgr. Eva Majerová
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. 182/2021 zo dňa 23.06.2021
OZ určuje:
Mgr. Dana Kováčová za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Ján Šimko, Miroslav Rakyta za overovateľov zápisnice
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Diková predseda, Ing. Viera Vrťová, Mgr. Eva Majerová
členovia
K bodu 3:
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý bol poslancom riadne a včas doručený, bol
zverejnený na stránke a obce a na úradnej tabuli. Na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky
a námietky ani k programu ani k jednotlivým bodom zasadnutia OZ. Starosta obce Bod 7. Voľba
hlavného kontrolóra obce Hrochoť rozšíril o pod bod. 7.1 Zmena členov volebnej komisie na
uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra obce Hrochoť, z dôvodu neprítomnosti poslanca Oľgy
Berkyovej člena volebnej komisie.
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 23. 06. 2021 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 183/2021 zo dňa 23. 06. 2021
OZ schvaľuje:
a) predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
b) dopĺňa na návrh starostu bod č. 7.1. Zmena členov volebnej komisie na uskutočnenie volieb
hlavného kontrolóra
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K bodu 4:.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Paličkovú, aby vykonala kontrolu
a vyhodnotenie plnenia znení uznesení zo dňa 29.04.2021, ktoré ešte neboli vyhodnotené.
HKO – Ing. Mária Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 29. 04. 2021 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.
Po vyhodnotení plnenia uznesení starosta obce ešte v krátkosti informoval o opatreniach, ktoré ostali
v plnení.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení, ktoré OZ berie na vedomie
hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 184/2021 zo dňa 23. 06. 2021
OZ berie na vedomie:
a) plnenie znení uznesení č. 172/2021–181/2021 zo dňa 29.04.2021
b) plnenie znení uznesení z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 8. 3. 2021
c) plnenie znení uznesení zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10. 12. 2021
K bodu 5:
Starosta obce uviedol, že poslancom bola spolu s pozvánkou doručená aj správa od hlavnej kontrolórky
obce. Vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Paličkovú, aby poslancov informovala o predloženej správe .
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že Správa o výsledku kontroly došlých faktúr ZŠ s MŠ Hrochoť bola
poslancom doručená. Poslancov informovala s obsahom správy a o výsledku vykonanej kontroly.
Starosta obce vyzval poslancov či majú niečo na doplnenie k jej správe.
Rozprava poslancov:
Ing. Viera Vrťová odporúča osloviť URBIS s požiadavkou dopracovať v programe automatické
zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 185/2021 zo dňa 23. 06. 2021
OZ berie na vedomie:
a) správu o výsledku kontroly došlých faktúr ZŠ s MŠ Hrochoť

b) odporúča osloviť URBIS s požiadavkou dopracovať v programe automatické zverejňovanie
objednávok, zmlúv, faktúr
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K bodu 6:
Starosta uviedol, že materiál – návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2021 bol riadne zverejnený a doručený poslancom. HKO – uviedla, že návrh bol riadne zverejnený a sú
tam veci, ktoré vyplývajú zo zákona. Pripomienky neboli vznesené. Starosta obce vyzval poslancov, či
majú niečo na doplnenie jej predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
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. 186/2021 zo dňa 23. 06. 2021
OZ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrochoť na 2. polrok 2021
K bodu 7:
7.1 Zmena členov volebnej komisie na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra
Starosta obce otvoril bod č. 7 – voľby hlavného kontrolóra obce. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ
poslanci zvolili spôsob voľby HKO tajným hlasovaním, zvolili ďalej volebnú komisiu, ktorá má
zabezpečiť priebeh voľby, preto vyzval predsedu a členov VK, aby informovali poslancov o postupe
a priebehu voľby HKO . Starosta požiadal prihlásenú uchádzačku do volieb HKO, aby sa prítomným
poslancom predstavila a bližšie poskytla potrebné informácie zo svojej prihlášky.
Uchádzačka: Ing. Mária Paličková
Po predstavení uchádzačky a zodpovedaných otázkach poslancov, volebná komisia pristúpila
k priebehu voľby HKO.
Všetci prítomní poslanci jednotlivo pristúpili k tajnému hlasovaniu. Po zahlasovaní všetkých prítomných
poslancov, volebná komisia uskutočnila sčítanie a kontrolu hlasovacích lístkov a informovala
prítomných o výsledku hlasovania prečítaním zápisnice, ktorá tvorí prílohu.
Zvolená uchádzačka Ing. Mária Paličková požiadala OZ o súhlas s podnikaným alebo vykonávaním inej
zárobkovej činnosti.
OZ o jej žiadosti hlasovalo.
Starosta obce vyzval poslancov či majú niečo k voľbe Hlavného kontrolóra
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. 187/2021 zo dňa 23.06.2021
I. OZ ruší
uznesenie č. 178/2021 v časti voľba člena volebnej komisie na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra člen
komisie, Oľga Berkyová. Volí nového člena komisie na uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra Ján Šimko.
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II.OZ berie na vedomie
výsledky volieb hlavného kontrolóra obce Hrochoť prečítané predsedom volebnej komisie Ing. Jánom
Pecníkom
III. volí
za hlavného kontrolóra obce Hrochoť Ing. Máriu Paličkovú na funkčné obdobie 6 rokov
IV. žiada
starostu obce uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra obce
Hrochoť
V. súhlasí
s podnikaním alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti a členstvom v riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť hlavnej kontrolórky
obce Hrochoť
VI. 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 24.06. 2021 o 30 %...
K bodu 8:
Starosta obce otvoril bod č. 8 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:
-

zakúpenie bubnovej kosačky
oprava odtoku kanalizácie na ihrisku do žumpy
odstávky a poruchy vody v obci
Z-Box nájomná zmluva, osobitný zreteľ

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. 188/2021 zo dňa 23.06.2021
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce o činnosti a aktivitách v obci:
- zakúpenie bubnovej kosačky
- oprava odtoku kanalizácie na ihrisku do žumpy
- odstávky a poruchy vody v obci
-

Z-Box nájomná zmluva, osobitný zreteľ

K bodu 9:
Starosta obce otvoril bod č. 9 diskusiu.
Mgr. Majerová Eva ohľadne dopravného zrkadla pri ceste pri Válove
Mgr. Majerová Eva ohľadne injekčných striekačiek v Dubinách
Ing. Ján Šimko ohľadne injekčných striekačiek v oblasti bývalej Jednoty, reštaurácie
Miroslav Rakyta ohľadne oplotenia pri ceste pri Válove
Ing. Ján Pecník ohľadne cesty na ulici Hlavná - odkúpenie pozemku
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Iné diskusné príspevky neboli.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať:
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 6
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa:

Uznesenie č. 189/2021 zo dňa 23.06.2021
OZ berie na vedomie:
Mgr. Majerová Eva ohľadne dopravného zrkadla pri ceste pri Válove
Mgr. Majerová Eva ohľadne injekčných striekačiek v Dubinách
Ing. Ján Šimko ohľadne injekčných striekačiek v oblasti bývalej jednoty, reštaurácie
Miroslav Rakyta ohľadne oplotenia pri ceste pri Válove
Ing. Ján Pecník ohľadne odkúpenia pozemku na rozšírenie cesty na ulici Hlavná
K bodu 10:
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 182/2021 – 189/2021 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:
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Dana Kováčová v.r.
Ján Šimko v.r.
Miroslav Rakyta v.r.
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