Zápisnica č. 19/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 28. 10. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania:
Návrh programu rokovania:
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. 190/2021 – 198/2021 zo dňa 30.08.2021
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

5.

Správa hlavného kontrolóra – Pokladňa ZŠ s MŠ Hrochoť za rok 2019
Predkladá: Ing. Mária Paličková, hlavný kontrolór

6.

Správa nezávislého audítora k auditu Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre OZ Hrochoť
za rok 2020
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

6.01.

Konsolidovaná výročná správa
Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

7.

Návrh rozpočtu obce Hrochoť na rok 2021 rozpočtové opatrenie č. 3
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: Mgr. Eva Majerová, Zuzana Diková, Ján Šimko, Ing. Ján
Pecník, Miroslav Rakyta. Zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. Ivana Micháliková, Ing. Viera. Vrťová, Oľga
Berkyová, Martin Šimko. 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 Jána Šimka a Ing. Jána Pecníka. Do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrh
uznesení z dnešného zasadnutia navrhol Zuzanu Dikovú ako predsedu, Mgr. Evu Majerovú a Miroslava
Rakytu 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, Ing. Ján Pecník a
návrhová komisia bola schválená v zložení: Zuzana Diková ako predseda, Mgr. Eva Majerová
a Miroslav Rakyta 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. 199/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ určuje:
Mgr. Dana Kováčová za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje:
Ján Šimko, Ing. Ján Pecník za overovateľov zápisnice
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Diková ako predseda, Mgr. Eva Majerová, Miroslav
Rakyta ako 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.
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 28.10. 2021 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 200/2021 zo dňa 28.10. 2021
OZ schvaľuje:
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
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K bodu 4:.
Starosta obce v mene hlavnej kontrolórky obce Ing. Márii Paličkovej, predniesol kontrolu a vyhodnotenie
plnenia znení uznesení zo dňa 30.08.2021, ktoré ešte neboli vyhodnotené.
Starosta obce poslancom predložil plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
30.08. 2021 a predchádzajúcich uznesení. Vyhodnotenie plnenia znení uznesení obdržali poslanci
spolu s pozvánkou. Skonštatoval, že vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 30.08.
2021 obce Hrochoť boli splnené okrem uznesenia č. 198/2021 Rôzne ohľadom VO na MŠ, EA na KD,
telocvičňu a projektovú dokumentáciu. Pri predchádzajúcich uzneseniach uviedol, že sú v priebežnom
plnení. Poprosil 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 berie na vedomie
hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 201/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ berie na vedomie:
plnenie znení uznesení z 18 zasadnutia OZ zo dňa 30.08.2021
plnenie znení uznesení z 17. zasadnutia OZ zo dňa 23.06. 2021
plnenie znení uznesení z 16. zasadnutia OZ zo dňa 29.04. 2021
plnenie znení uznesení z 15. zasadnutia OZ zo dňa 08.03. 2021
plnenie znení uznesení z 14. zasadnutia OZ zo dňa 10.12. 2020
K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra – Pokladňa ZŠ s MŠ Hrochoť za rok 2019
Starosta obce uviedol, že poslancom bola spolu s pozvánkou doručená aj správa od hlavnej kontrolórky
obce. V mene hlavnej kontrolórky Ing. Márie Paličkovej, informoval o predloženej správe - Správa
o kontrole pokladne ZŠ s MŠ Hrochoť za rok 2019. Starosta obce vyzval poslancov či majú niečo na
doplnenie k jej správe.
Rozprava poslancov:
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 202/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra - kontrola pokladne ZŠ s MŠ Hrochoť za rok 2019
K bodu 6:
Starosta obce 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. Nezávislá audítorka vo svojej správe uviedla, že uskutočnila audit konsolidovanej
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účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila
konsolidujúca účtovná jednotka Obec Hrochoť a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2020,
konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Uviedla že závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie.
bod 6.01.
Starosta obce uviedol, že poslancom bola doručená aj konsolidovaná výročná správa obce Hrochoť za
rok 2020, 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. 2021. 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 poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 203/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ berie na vedomie
I. správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre OZ obce Hrochoť
za rok 2020
II. Konsolidovanú výročnú správu obce Hrochoť za rok 2020
K bodu 7:
Starosta obce otvoril bod č. 7 rokovania – návrh zmeny rozpočtu obce Hrochoť č. 3 na rok 2021.
Informoval poslancov, že materiál – návrh rozpočtu im boli doručené spolu s pozvánkou. Starosta obce
informoval o návrhoch zmien v rozpočte. Starosta v mene HKO a v mene predsedníčky finančnej
komisie predniesol ich stanoviská k úprave č. 3 zmeny rozpočtu obce Hrochoť. Starosta obce dal za
predložený návrh hlasovať s tým že sa samostatne berú na vedomie stanoviská HKO a finančnej
komisie a schvaľuje sa zmena rozpočtu obce.
Rozprava poslancov:
Ján Šimko ohľadne ceny na búracích prácach - Maťachov
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 204/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 3/2021
II. stanovisko finančnej komisie k návrhu zmeny rozpočtu obce Hrochoť na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 3/2021
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OZ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2021 podľa priloženého návrhu:
- bežné príjmy vo 1 148 098,15 EUR sa nemenia
- kapitálové príjmy vo výške 35,816 EUR sa nemenia
- finančné operácie /príjmové/ vo výške 137 933,55 EUR sa nemenia
Celkové príjmy ostávajú vo výške 1 321 848,05 EUR
- bežné výdavky obce vo výške 461 915,88 EUR sa zvyšujú o 6 807,72 EUR na sumu 468 723,60 EUR
- bežné výdavky ZŠ s MŠ vo výške 681 693,84 EUR sa znižujú o sumu 6807,72 EUR na sumu
674 886,12 EUR
- kapitálové výdavky obce 174 375,33 EUR sa nemenia
- finančné operácie vo výške 3863,00 EUR sa nemenia
Celkové výdavky 1 321 848,05 EUR sa nemenia
Rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s § 14 ods . 2 písmena a)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
K bodu 8:
Starosta obce otvoril bod č. 8 rôzne. Informoval poslancov o činnosti a aktivitách v obci:
-

Aktuálny stav zaočkovanosti

-

UPSVAR - vytvorená jedna pozícia

-

MŠ aukcia

-

Stavebný úrad

-

Audit budov KD, telocvičňa

-

Ukončené rekonštrukcie komunikácia do obce a pred Jednotou, pokračuje rekonštrukcia Pod Lipie, garád,
ukončenie DS, realizácia zástavka Zátroch,

Rozprava poslancov:
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 205/2021 zo dňa 28.10.2021
OZ berie na vedomie informatívne správy starostu obce
K bodu 9:
Starosta obce otvoril bod č. 9 diskusiu.
Rozprava poslancov:
Iné diskusné príspevky neboli.
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Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ pripravila
a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 199/2021 – 205/2021 o ktorých sa riadne hlasovalo
a opakovane dal za znenie uznesení hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za:
5
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:

Ján Šimko v.r.
Ing. Ján Pecník v.r.

.
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