
 

 

 

ZÁPISNICA 

z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, 

konaného dňa 22.6.2015 

 

 Otvorenie: 
- zasadnutie zvolal starosta obce podľa § 13 odst. 4, písm. a) Zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštatoval 

prítomnosť šiestich poslancov, čím je zasadnutie uznášania schopné. Poslanec 

Ivan Menšík sa ospravedlnil z pracovných dôvodov, 

 

 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie: 

- starosta obce predložil na schválenie program 5. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva, 

- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili, 

- za overovateľov zápisnice určil poslancov Vladimíra Straku a Igora Beňušku, 

- za zapisovateľa určil poslanca Pavla Krchu, 

- do návrhovej komisie odporučil SO poslancov Jozefa Straku, Petra Hlaváča 

a Pavla Krchu, 

- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili, 

 

 

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva(OZ): 

- kontrolu vykonal starosta obce podľa jednotlivých zasadnutí OZ, 

 

 Správa hlavného kontrolóra obce (HKO) o kontrolnej činnosti za I. 

polrok 2015: 

- správa o kontrole TJ Slovan bola prednesená na minulom zasadnutí, 

- Jednota dôchodcov Slovenska: vykonaná kontrola príjmov a výdavkov – bez 

nedostatkov. Z usporiadaných akcií chýbajú zoznamy zúčastnených, 

- Dobrovoľný hasičský zbor: zmluva s DHZ nebola k dispozícii na Obecnom 

úrade. Vykonaná kontrola príjmov a výdavkov – bez nedostatkov,  

- Rím - kat. cirkev: poskytnutá finančná pomoc mala byť riešená inou formou, 

nie dotáciou, 

- OZ vzalo predloženú správu na vedomie,  

 
 

 Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2015: 

- bol zverejnený na úradnej tabuli obce, 

- SO dal o pláne kontrolnej činnosti hlasovať, prítomní poslanci dokument 

jednohlasne schválili, 

- Obecné zastupiteľstvo poveruje vykonávaním činnosti hlavného kontrolóra 

podľa schváleného plánu, 

 

 Informácie starostu obce: 

- SO informoval o Bratislave - služobná cesta za účelom prejednania  

pohľadávky s p. Havlíčkom a spolupráca na ďalších projektoch 



 

 

   

 Schválenie vnútornej smernice č. 2/2015 -  Zásady vykonávania 

finančnej kontroly v podmienkach obce Veľké Kršteňany: 
- predložil a zdôvodnil starosta obce. Dal o predloženom dokumente hlasovať, 

- prítomní poslanci schválili návrh bez pripomienok, 

 

 Schválenie zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov 

podávaných v zmysle zákona č. 307/2014: 

- vnútornú smernicu č. 3/2015 predložil SO. Týka sa riešenia anonymných 

podaní. Od účinnosti zákona je potrebné ich riešiť a zakladať do archívu, 

- dal o návrhu smernice hlasovať, 

- prítomní poslanci schválili návrh bez pripomienok, 

 

 Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 a stanovisko 

audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014: 
- audit ročnej účtovnej závierka za r. 2014 vykonala Ing. Ďuržová 

 

 Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu roku 2014: 
- predložil hlavný kontrolór obce v písomnej forme, 

- príjmy boli splnené na 109,38 %, výdavky na 92,87 %. Čistý príjem vo výške 

10 344,- € navrhuje zaúčtovať do rezervného fondu, 

- HKO navrhuje poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad, zároveň 

odporúča vykonať v roku 2015 inventarizáciu majetku, 

 

  Záverečný účet obce za rok 2015: 
- po vypočutí odborných stanovísk predložil SO poslancom na schválenie 

záverečný účet hospodárenia obce za r. 2015 so výrazom bez výhrad, 

- prítomní poslanci schválili záverečný účet obce za rok 2015 jednohlasne, 
- SO navrhol zaúčtovať prebytok rozpočtu za rok 2014 vo výške 10 344,- € do 

rezervného fondu, 
- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne,  

 

  Organizačné záležitosti: 
a) PHaSR - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je potrebné dať 

vypracovať. Boli oslovené tri firmy, z ktorých bola vybratá najlacnejšia – MVL 

Štefánek. V rámci tohto dokumentu bude vykonávaný aj prieskum medzi 

obyvateľmi,  

- starosta obce dal o návrhu hlasovať, 

- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili, 

b) Ing. Pavol Kopál – náš rodák, požiadal o finančnú výpomoc pri vydaní knihy 

Zbierka básní, v ktorej sú spomínané aj časti chotára obce. Po krátkej diskusii 

došlo k dohode na peňažnom príspevku 200,- €  a ďalších 150,- € na zakúpenie 30 

ks výtlačkov, 

- SO dal o predloženom návrhu hlasovať, 

- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne, 

c) prevod majetku – SO predložil na predbežné schválenie predaj časti parcely č. 292 

v k. ú. Veľ. Kršteňany o výmere cca 7, 0 m2. Predaj sa uskutoční podľa 



 

 

geometrického plánu, ktorý si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady, za cenu 

4,0 €/m2, 

- SO dal o predloženom návrhu hlasovať, 

- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne, 

d) rekonštrukcia kotolne Domu kultúry – súčasný stav je kvalifikovaný ako 

havarijný. Poškodené sú oba kotly, rozvody kúrenia je potrebné rozdeliť na dva 

samostatné obvody a počítať aj s výmenou nefunkčných častí. Predpokladaná 

hodnota opravy je 6 000,- € a bude financovaná z rezervného fondu obce, 

- SO dal o predloženom návrhu hlasovať, 

- prítomní poslanci schválili návrh jednohlasne, 

e) prevencia kriminality – obec má schválenú dotáciu vo výške 3 000,- € zo štátneho 

rozpočtu s vlastným príspevkom 20 %. Financie môžu byť využité iba na 

zriadenie kamerového systému, 

- SO dal hlasovať o príspevku 20 % na akciu, 

- prítomní poslanci schválili návrh bez pripomienok,  

f) TJ Slovan – v sobotu 1.8.2015 usporadúva nultý ročník súťaže vo varení gulášu. 

SO konštatoval, že obec podporí túto akciu jedným družstvom za svojich radov,  

 

  Diskusia: 
a) spýtala sa, kedy bude pokosená tráva v objekte bývalej školy, 

b) SO – nevie presne odpovedať, ale ak vie o záujemcovi, môže sa s ním dohodnúť, 

 

  Uznesenia č. 16 – 33: 
- za návrhovú komisiu zosumarizoval poslanec Pavel Krcho, 

 

  Ukončenie: 
- starosta obce poďakoval prítomným za prejavenú aktivitu a 5. riadne 

zasadnutie OZ ukončil, 

 

Prílohy: 
-   uznesenia z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

-   prezenčná listina poslancov, 

-   prezenčná listina občanov, 

 

 

Veľ. Kršteňany, 22.6. 2015         Zapísal: Pavel Krcho  


