
 

 

                             ZÁPISNICA ZO 17. ZASADNUTIA OZ zo dňa 16.2.2022 

 

 

 

 Otvorenie: 

          -    zasadnutie zvolal starosta obce podľa § 12 odst. 1 a 3, písm. a) Zákona SNR č.   

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

                  začiatku OZ prítomnosť štyroch  poslancov ( I. Beňuška, Ing., P. Hlaváč,  

                  H. Kopálová , Mgr. a E. Velšicová ), čím je zasadnutie uznášania schopné.  

                  I. Menšík, V. Straka, Mgr. a J. Straka sa ospravedlnili . 

                             

 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa  

a voľba návrhovej komisie: 
- starosta obce predložil na schválenie program 17.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva,  

- prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili, 

- za overovateľov zápisnice určil poslancov  Petra Hlaváča a Ing. Igora Beňušku 

- za zapisovateľa určil Ing. Ivetu Markovú, 

- do návrhovej komisie odporučil SO poslancov Evu Velšicovú, Mgr. Helenu 

Kopálovú a Petra Hlaváča 

- prítomní poslanci návrhy jednohlasne schválili. 

 

 Kontrola plnenia uznesení zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 
- kontrolu vykonal hlavný kontrolór obce podľa jednotlivých bodov a 

konštatoval, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo sa plnia 

- prítomní poslanci vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie.   

     

      4.  Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2021: 

                   -   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Kršteňany za      

                           rok 2021 predniesol Ing. Jozef Baránik 

                      -    uviedol v nej, že počas jednotlivých kontrol sa zameriaval na  kontrolu uznesení  

                           OZ, dodržiavanie VZN, finančnú kontrolu, plnenie rozpočtu, rozpočtové  

                           opatrenia a dodržiavanie jednotlivých zákonov, vypracovanie odborných  

                           stanovísk k Záverečnému účtu a k Návrhu rozpočtu na nasledujúce roky, kontrolu  

                           jednotlivých účtovných dokladov 

                      -   v závere  konštatoval, že jednotlivé kontroly nemali také nedostatky, ktoré by si  

                          vyžadovali vykonať Záznamy o prijatí kontrolných opatrení na nápravu  

                          nedostatkov 

                      -   prítomní  poslanci vzali jednohlasne na vedomie prednesenú správu  HK  

               

     5.  Novela nariadenia č. 2 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej  

          služby a o úhradách za opatrovateľskú službu: 

                 -  návrh novely nariadenia č. 2 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej  

                       služby a o úhradách za opatrovateľskú službu predniesla Ing. I. Marková 

                   -   prítomní poslanci novelu nariadenia č. 2 k VZN č. 1/2009 jednohlasne schválili                       
                      

     

 



 

 

6.  Územný plán obce – zmeny a doplnky:           

                -   starosta obce informoval prítomných poslancov a ďalšom postupe prác a krokov pri  

                        dopracovávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce, obce bude žiadať  

                        Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej  

                        dokumentácie obce, kde je termín do 28. februára 2022 

                   -    dôjde k rozšíreniu predmetu riešenia Zmien a doplnkov o možnosti výstavby  

                        v záhradách za rodinnými domami  

                   -    je nutné schváliť dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý by platil, v prípade, že nám  

                        bude poskytnutá dotácia 

                   -    v prípade, že dotácie nám nebude poskytnutá, bude sa postupovať v zmysle Zmluvy  

                        o dielo, ktorá už bola podpísaná a schválená 

                   -    poslanci jednohlasne schválili postupnosť prác na dopracovaní zmien a doplnkov  

                        Územného plánu obce 

                        

7.  Návrh kandidáta prísediaceho na súde: 

                 -   starosta obce na základe požiadavky Okresného súdu na prísediaceho navrhol  

                         spomedzi občanov, ktorých oslovil Mgr. E. Drábikovú na roky 2022 - 2026                   

                    -    prítomní poslanci tento návrh zobrali na vedomie  

                         

8.  Schválenie kandidáta na prísediaceho na súde: 
                  -    navrhnutý kandidát na prísediaceho na súde bol predsedom Okresného súdu  

                           preverený  

                     -    predseda Okresného súdu vo vyjadrení uviedol, že k navrhovanému kandidátovi  

                           nemá námietky  

                     -    poslanci na základe uvedených skutočností navrhnutého kandidáta na  

                           prísediaceho na Okresnom súde na roky 2022 – 2026 jednohlasne schválili  

                          

 9.  Rôzne 

                  -    starosta obce informoval OZ o prudkom náraste cien za plyn v obecných  

                          budovách, čo si bude vyžadovať zmeny v rozpočte 

                     -    starosta obce informoval poslancov, že preveroval ceny betónových rúr, ktoré by  

                          sa mohli  osadiť do kanála pozdĺž cintorína, čím by sa vytvoril priestor na  

                          prípadne  parkovanie vozidiel občanov, korí navštívia cintorín a zastabilizoval sa  

                          svah cintorína s ohradou 

                     -    poslankyňa E. Velšicová sa spýtala ako to bude s financiami na okná kostola,  

                          starosta odpovedal, že zatiaľ sa finančné prostriedky neuvoľnia, hoci boli  

                          zahrnuté do rozpočtu a uvidí sa ako sa budú vyvíjať ceny plynu, či budú  

                          poskytnuté nejaké kompenzácie zo strany štátu 

                    -    Ing. M. M. sa informoval, či už bol prevzatý chodník VÚC, vypracovaný  

                          geometrický plán. Starosta informoval, že chodník je obcou prevzatý, je  

                          majetkom obce a GP ak bude potrebný /VÚC/ sa dá vypracovať 

                     -    Ing. M. M. upozornil na Zmluvy o dotáciách JDS, TJ a DHZ, kde by malo byť  

                           konkrétne na  

                          čo budú peniaze z dotácie použité, priložiť žiadosti k zmluvám 

                     -    Ing. M. M. sa vyjadril k  osadeniu rúr pozdĺž cintorína, mal by byť vypracovaný  

                           projekt, realizácia v zmysle právnych predpisov a zákonov 

 

 

 



 

 

 Prílohy: 
-   uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) 

-   prezenčná listina poslancov 

-   prezenčná listina občanov 

-   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

-   Novela nariadenia č. 2 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

-   Vyjadrenie predsedu Okresného súdu  

 

 

 

 

Veľké Kršteňany, 16.2.2022         

 

                                                                           Vladimír Kopál, v.r. 

                                                                           starosta obce 

         

Zapísal: Ing. Iveta Marková, v.r. 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

Peter Hlaváč,  v.r. 

Ing. Igor Beňuška,  v.r. 

 
 

 

 

 

                  


