Zápisnica č. 18/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
konaného dňa 10. 04. 2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
4. Kontrola plnenia znení uznesení č. 158/2017 – 174/2017 zo dňa 28.02. 2016
- predkladá hlavná kontrolórka obce
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť za rok 2016
Správa o výsledku finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obe Hrochoť
- predkladá hlavná kontrolórka obce
6. Správy o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie: DFS Hučava, DHZ Hrochoť, KD Hrochoť,
FsK Hrochoťan, ŠK Hrochoť, SMH Banská Bystrica, Súkromná CVČ Banská Bystrica, CZ EV. a. v.
Hrochoť
-

predkladá hlavná kontrolórka obce

7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Hrochoť
- predkladá starosta obce,
8. Návrh úpravy rozpočtu obce Hrochoť na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrochoť k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2017 –
rozpočtové opatrenie č. 1/2017
- predkladá starosta obce, hlavná kontrolórka obce
9. Prerokovanie platu starostu obce Hrochoť
- predkladá predseda finančnej komisie
10. Sadzobník nájmov a poplatkov za služby a užívanie majetku obce Hrochoť
- Predkladá starosta obce
11. Diskusia
12. Interpelácie poslancov
13. Záver

1

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 aj ostatných prítomných, ktorí sa zúčastnili na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomných 7 poslancov.
Z meškania sa ospravedlnila Mgr. Zuzana Strelcová. Zo zasadnutia sa riadne ospravedlnil poslanec
Dušan Berky. OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 :
Starosta obce určil za zapisovateľa, zamestnankyňu obce Ing. Michaelu Markovú a za overovateľov
zápisnice určil poslancov Annu Kmeťovú a Oľgu Berkyovú. V návrhovej komisii navrhol poslancov : Ján
Šimko ako predseda, Ing. Ján Pecník a Miroslav Rakyta ako členovia 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.
Michaela Marková, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Anna Kmeťová a Oľga Berkyová a
návrhová komisia bola schválená v zložení :Ján Šimko predseda, Ing. Ján Pecník a Miroslav Rakyta
členovia. Vyzval ju, aby zaujala svoje miesto pre písanie návrhu uznesení.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 175/2017
Uznesenie č. 175/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ
I. určuje
Ing. Michaelu Markovú za zapisovateľa zápisnice
Annu Kmeťovú, Oľgu Berkyovú za overovateľov zápisnice
II. volí
návrhovú komisiu v zložení : Ján Šimko – predseda, Ing. Ján Pecník, Miroslav Rakyta – členovia
K bodu 3 :
Starosta obce predložil návrh programu rokovania OZ, ktorý bol poslancom riadne a včas doručený.
Poslanci nemali žiadny ďalší pozmeňujúci návrh, a tak starosta za návrh programu dal hlasovať. Po
hlasovaní skonštatoval, že predložený program rokovania OZ bol riadne schválený a OZ sa ním bude
na zasadnutí dňa 10. 04. 2017 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 176/2017
Uznesenie č. 176/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ schvaľuje predložený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrochoť
K bodu 4 :
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Paličkovú, aby vykonala kontrolu plnenia znení uznesení
zo dňa 28. 02. 2017.
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HKO – Ing. Paličková poslancom predložila plnenie znení uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 28. 02. 2017. 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 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 7
Hlasovanie : Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 177/2017
Uznesenie č. 177/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ berie na vedomie plnenie znení uznesení č. 158/2017 – 174/2017 zo dňa 28. 02. 2017
K bodu 5 :
Starosta uviedol, že materiál správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Hrochoť za rok 2016 a správa
o výsledku finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obce Hrochoť bol poslancom doručený
spolu s pozvánkou a vyzval HKO Ing. Máriu Paličkovú, aby sa k svojej predloženej správe vyjadrila.
HKO oboznámila poslancov o vypracovanej správe, ktorá im bola doručená.
Starosta požiada o stanovisko právneho zástupcu JUDr. Hlinku k správe o kontrole verejného
obstarávania – ZŠ, na základe odporúčania FK a správy z UVO.
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
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 178/2017
Uznesenie č. 178/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ berie na vedomie
I. Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrochoť za rok 2016
II. Správu o výsledku finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov obce Hrochoť

K bodu 6 :
Starosta obce k bodu 6 uviedol, že materiál správy o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie:
DFS Hučava, DHZ Hrochoť, KD Hrochoť, FsK Hrochoťan, ŠK Hrochoť, SMH Banská Bystrica,
Súkromná CVČ Banská Bystrica, CZ EV. a. v. Hrochoť bola poslancom riadne doručená spolu
s pozvánkou a vyzval HKO Ing. Máriu Paličkovú, aby sa k svojim predloženým správam vyjadrila. HKO
oboznámila poslancov o vypracovaných správach, ktoré im boli doručené.
Starosta informoval o poskytnutí finančných prostriedkoch v tomto roku, ktoré sú plánované v rozpočte.
HKO navrhla, aby sa do VZN doplnilo, že PO musia doložiť výpis z registra trestov pri poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce.
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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. 179/2017
Uznesenie č. 179/2017 zo dňa 10.04. 2017
OZ berie na vedomie správy o výsledku kontroly čerpania poskytnutej dotácie: DFS Hučava, DHZ
Hrochoť, KD Hrochoť, FsK Hrochoťan, ŠK Hrochoť, SMH Banská Bystrica, Súkromná CVČ Banská
Bystrica, CZ EV. a. v. Hrochoť
K bodu 7 :
Starosta uviedol, že materiál - návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu a dôvodová správa
k návrhu obce Hrochoť bol riadne doručený poslancom spolu s pozvánkou. Starosta ďalej uviedol, že
materiál na použitie rezervného fondu sa predkladá vzhľadom na nutnosť riešenia havarijného stavu
v kultúrnom dome Hrochoť. Finančné prostriedky peňažného a rezervného fondu obce Hrochoť sú
tvorené z prerozdelenia prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok a zo zostatku fondu
z predchádzajúcich období. V súvislosti s ustanovením § 10 ods.9 a §15 ods. 2 Zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov
peňažných fondov obce:
- ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu
Na základe ustanovení uvedeného zákona starosta navrhol použitie rezervného fondu nasledovne:
- použitie rezervného fondu na odstránenie dôsledkov škôd spôsobených prasknutým
vodovodným potrubí v interiéri kultúrneho domu vo výške 6 889,21. Výdavky na odstránenie
havarijného stavu sú na základe vystavenej faktúry v celkovej výške 9 527,90 €, rozdiel vo
výške 2 638,69 € je krytý z poistného plnenia z Komunálnej poisťovne.
Dokument má na rozpočet obce nasledovný dopad: v prípade schválenia použitia rezervného fondu
dôjde k nasledovným krokom:
a) k zapojeniu finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu cez príjmové finančné
operácie vo výške 6 889,21 €
b) rovnaká výška finančných prostriedkov sa prejaví v bežných výdavkoch na odstránenie
havarijných stavov
Vyzval HKO Ing. Máriu Paličkovú a následne predsedu finančnej komisie, aby sa k uvedenému vyjadrili.

HKO uviedla, že celá táto operácia je v súlade so zákonom. Informovala o výške plnenia z komunálnej
poisťovne. Uviedla, že rezervný fond máme práve na takéto situácie. Je lepšie keď fond vyčerpáme
a na konci pri záverečnom účte ho naplníme.
Predseda FK súhlasí s použitím finančných prostriedkov na takéto situácie ako havarijne situácie, je
rezervný fond.
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Rozprava poslancov :
Ing. Ján Pecník
- žiadal o informáciu o tom, čo zahŕňala celková suma faktúry za opravu KD. Starosta v skratke uviedol,
čo sa v KD stalo – roztrhla sa trubka v stene, zatopené dve poschodia. Ponúkol k nahliadnutiu faktúru,
potrebná výmena fealu, ktorý poisťovňa nepreplatila.
- ako sa bude riešiť kúrenie v zime. Starosta uviedol: Je potrebné vypustiť vodu. Sú tam 3 kohútiky
a hlavný prívod, ktorý treba odstaviť.
- aký je stav strechy v KD, nie je zhrdzavená. Starosta uviedol, že strecha je ešte v dobrom stave.
Miroslav Rakyta
- aké havarijné stavy sa môžu ešte stať
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta predložil návrh na hlasovanie a 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. 180/2017
Uznesenie č. 180/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ
I. berie na vedomie
stanovisko HKO a predsedu finančnej komisie ohľadom použitia prostriedkov rezervného fondu obce Hrochoť

II. schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10, §15, § 16 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Hrochoť na
odstránenie havarijného stavu majetku a mimoriadnych okolností a to vo výške 6 889,21 € na krytie bežných
výdavkov - na odstránenie havarijného stavu v kultúrnom dome Hrochoť.
K bodu 8 :
Starosta obce uviedol, že materiál – návrh úpravy rozpočtu obce Hrochoť v roku 2017 – rozpočtové
opatrenie č. 1, dôvodová správa k návrhu úpravy a stanovisko HKO k úprave bol poslancom riadne
doručený. Návrh úpravy rozpočtu 1/2017 bol riadne zverejnený. Pripomienky neboli vznesené.
Hlavná kontrolórka v stanovisku uviedla, že úprava je zostavená v súlade s internými predpismi obce
a so zásadami rozpočtového hospodárenia. Východiskom pre prípravu navrhovanej zmeny boli
nasledovné skutočnosti: havarijný stav kultúrneho domu, nové zmluvy pre aktivačných pracovníkov,
navýšenie príjmov za poplatky a platby za náhodilý predaj, úprava položiek kapitálového rozpočtu
v zmysle schváleného rozpočtu OZ.
V závere stanoviska uviedla, že v čase prípravy stanoviska, na základe jej známych skutočností sa
nevyskytli údaje, ktoré by svedčili o porušovaní zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti alebo
navýšeniu schodku obce a prijatým navrhovaného rozpočtového opatrenia nedochádza ani k zvýšeniu
dlhovej služby alebo celkového dlhu obce.
19: 17 sa na zasadnutie dostavila Mgr. Zuzana Strelcová
Starosta obce ďalej vyzval predsedu finančnej komisie, aby prečítal stanovisko finančnej komisie
k úprave rozpočtu obce Hrochoť v roku 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1. Predseda FK uviedol, že FK
zasadala v utorok pred týždňom. Starosta vždy býva na stretnutí FK pripravený, všetky zmeny zdôvodní
a FK odporúča návrh úpravy rozpočtu č. 1/2017 schváliť.
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Rozprava poslancov :
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 8
Hlasovanie : Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 181/2017
Uznesenie č. 181/2017 zo dňa 10. 04. 2017
OZ
berie na vedomie
I. dôvodovú správu k úprave rozpočtu obce Hrochoť v roku 2017– rozpočtové opatrenie č. 1
II. stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hrochoť k návrhu úpravy rozpočtu obce Hrochoť na rok 2017 –
rozpočtové opatrenie č. 1
III. stanovisko finančnej komisie k návrhu úpravy rozpočtu obce Hrochoť na rok 2017 – rozpočtové
opatrenie č. 1
Schvaľuje
I. zmenu rozpočtu obce Hrochoť – rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017 podľa priloženého návrhu :
- bežné príjmy obce 939 845,00 € sa zvyšujú o +27 138,69 € na 966 983,69 €
- kapitálové príjmy vo výške 0 sa nemenia
- finančné operácie /príjmové 0 sa zvyšujú o 6 889,21 € na 6 889,21 €
Celkové príjmy 939 845,00 € sa zvyšujú o sumu + 34 027,90 € na 973 872,90 €
- bežné výdavky obce 255 290,00 € sa zvyšujú o + 34 027,90 € na 289 317,90 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ 550 185,00 sa nemenia
- kapitálové výdavky 124 270,00 € sa nemenia
- finančné operácie /výdavkové/ 7 100 € sa nemenia
Celkové výdavky 939 845,00 € sa zvyšujú o sumu + 34 027,90 € na 973 872,90 €
Príjmy po úprave rozpočtu č. 1 v celkovej výške 973 872,90 €
Výdavky po úpravu rozpočtu č. 1 v celkovej výške 973 872,90 €
Schváleným rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza :
a/ k povolenému prekročeniu príjmov na celkovú sumu 973 872,90 €
b/ k povolenému prekročeniu výdavkov na celkovú sumu 973 872,90 €
Rozpočet obce Hrochoť na rok 2017 zostáva po prvej úprave vyrovnaný.
K bodu 9 :
Starosta obce otvoril bod č. 9 rokovania a to určenie platu starostov obcí a ďalej informoval aj
o platových pomeroch hlavného kontrolóra obce Hrochoť. Dôvodová správa je založená v materiáloch
zo zasadnutia OZ.
Ďalej informoval, že štatistický úrad SR zverejnil na svojom webovom sídle výšku priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2016, ktorá dosiahla 912 €.
Starosta ďalej vyzval predsedu FK, aby sa k návrhu vyjadril. Poslancom povedal, že môžu podať iný
návrh ako predložila finančná komisia. Prečítal stanovisko finančnej komisie k návrhu na prerokovanie
platu starostu obce a platu hlavnej kontrolórky obce, ktoré boli taktiež poslancom pred zasadnutím OZ
predložené.
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Keďže starosta a hlavná kontrolórka obce Hrochoť dosiahli v uplynulom období dobré výsledky,
finančná komisia doporučuje OZ zvýšenie platu starostovi obce o 10 % a schválenie odmeny hlavnej
kontrolórky obce vo výške 10 % odmeny mesačného platu s účinnosťou od 01. 04. 2017 do 31. 03.
2018.
Rozprava poslancov :
Ing. Ján Pecník
- súhlasí s uvedeným návrhom FK
Do rozpravy sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 8
Hlasovanie : Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 182/2017
Uznesenie č. 182/2017 zo dňa 10. 04. 2016

OZ
berie na vedomie
I. návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce
II. návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórky obce Hrochoť
konštatuje, že
I. rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce obdobie a starosta dosiahol
v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone
samosprávnej pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky
II. 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
rozhodlo o
zvýšení platu starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 04. 2017 o 10 %.
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Hrochoť v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov od 01. 04. 2017 o 10 %.

K bodu 10 :
Starosta obce uviedol, že materiál – sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Hrochoť
bol poslancom riadne doručený.
Informoval o tom, že poplatky za služby poskytnuté obcou boli doteraz vyberané v zmysle sadzobníka
z roku 2005, ktorý však nebol schválený v OZ. Obec poplatky vyberala od roku 2006. Hlavná
kontrolórka obce však odporúča sadzobník schváliť OZ. Obec nakúpila novú techniku a aj z uvedeného
dôvodu bolo potrebné sadzobník prepracovať a doplniť. Poslancov ďalej stručne informoval
o jednotlivých sadzbách.
Starosta obce ďalej vyzval predsedu finančnej komisie, aby prečítal stanovisko finančnej komisie
k sadzobníku nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Hrochoť. Predseda FK uviedol, že FK dlho
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rozmýšľali o stanovení poplatkov. Uviedol, že je to len návrh a môžu sa k návrhu vyjadriť ak s niečím
nesúhlasia.
Rozprava poslancov :
Ing. Ján Pecník
– ako je to v iných obciach s platbou za predajné miesto
Anna Kmeťová
– súhlasí s predloženým návrhom
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden ďalší poslanec.
Starosta obce dal za uvedený predložený návrh hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní : 8
Hlasovanie : Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia č. 183/2017
Uznesenie č. 183/2017 zo dňa 10.04. 2017
OZ
I. berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k sadzobníku nájmu a poplatkov za užívanie majetku
obce Hrochoť
II. schvaľuje sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Hrochoť
K bodu 11 :
Starosta obce vyzval poslancov, že otvára bod diskusia a ak majú nejaké príspevky môžu sa vyjadriť.
Diskusné príspevky :
Starosta obce informoval poslancov o problémoch v obci :
- ohľadne komasácie
- ohľadne darcovstva krvi v obci Hrochoť dňa 10.05.2017
- ohľadne poskytnutia dotácie z BBSK na podujatie ,,Kráľovská poľovačka“ -1 500 €
- ohľadne poskytnutia dotácie z BBSK pre MSP - 2000,-€ izba richtára v Môlči
- ohľadne podaných projektoch (Knižničný fond – Fond na podporu umenia, výmena dverí KD – MF SR,
Lekáreň – Environmentálny fond, Rekonštrukcia polytechnických učební – MPRV SR
- ohľadne poskytnutia príspevku na Úoz - §50 j, § 52, § 52a
- ohľadne inštalácie meraču rýchlosti – 1990 €
- ohľadne vývozu konárov, spílenia líp pri dome smútku, vývozu kontajnerov
- ohľadne umiestnenia zatváracieho kontajneru na Kyslinkách
Poslanci OZ :
Ing. Dušan Holík - ohľadne prílohy do obecných novín o triedení odpadu
- poďakovanie za umiestnenie meraču rýchlosti
- ohľadne vysporiadania s VO v minulom období
Ing. Ján Pecník - ohľadne upravenie cesty z ulice Na Hanišovú – vyplnenie poľnej cesty
Iné diskusné príspevky neboli.
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