
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia                                                    

Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch                            

konaného dňa 24.02.2023 v priestoroch TJ Veľké Kršteňany 

 
 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 

5. Správa HK obce 

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie  

 

Zasadnutie OcZ zvolal starosta obce podľa §12, ods. 1 a 3, písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Privítal prítomných poslancov, hlavného kontrolóra 

a občanov. Skonštatoval prítomnosť 5 poslancov: M. Gašparovičová, I. Kopál, M. Kopálová, M. 

Krištín a J. Straka, čím je zasadnutie uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2: Schválenie programu 

 

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, do ktorého navrhol doplniť bod č. 7: 

Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

kultúrneho domu. 

Výsledky hlasovania: Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Mgr. M. Gašparovičová, Ing. I. Kopál, Mgr. M. 

Kopálová, Bc. M. Krištín a J. Straka 

PROTI 0      ---------------------- 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  ----------------------- 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zasadnutia Mgr. Martinu Gašparovičovú, za overovateľov 

zápisnice Ing. Igora Kopála a Bc. Mareka Krištína. Do návrhovej komisie starosta obce odporučil  

Jozefa Straku, Mgr. Moniku Kopálovú a Bc. Mareka Krištína. 

Prítomní poslanci návrhy jednohlasne vzali na vedomie. 

 

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 

Kršteňanoch 



Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 

vykonal hlavný kontrolór obce Ing. J. Baránik. Skonštatoval, že všetky body uznesenia sú splnené. 

Všetci prítomní poslanci kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie. 

 

K bodu 5: Správa HK obce 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. J. Baránik (ďalej  HK) predniesol správu o kontrolnej činnosti.  

V rámci svojej kontroly vykonal kontrolu hotovostných finančných operácií, došlých faktúr a stavu 

finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni obce. Skonštatoval, že na účtoch v bankách 

a v pokladni bolo k 31.1.2023  96 455,26,-€. Ďalej v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonal kontrolu 

v budove materskej školy (statika + vybavenie + personálne obsadenie + organizačné záležitosti). Čo 

sa týka nákupu potravín do ŠJ, dal na zváženie, či by nebolo vhodné nájsť 1 dodávateľa cez 

objednávku, kde by mohla byť poskytnutá zľava. Skonštatoval, že MŠ patrí medzi najlepšie v rámci 

okresu, ktoré mal možnosť navštíviť a kontrolovať.  

Čo sa týka prasklín v niektorých častiach budovy, je potrebné daný stav sledovať a pokiaľ by to 

situácia vyžadovala, navrhol vypracovať znalecký posudok na statiku budovy. 

K uvedenej správe HK mali otázky poslanci: 

M. Gašparovičová: informovala sa, ako v súčasnosti funguje nákup potravín v MŠ a ako HK navrhuje 

zmeniť daný stav. 

HK: nakupuje sa v hotovosti v obchodnom reťazci, navrhuje vyžiadať si cenové ponuky a využívať 

zľavy. 

I. Kopál: spýtal sa HK, podľa akej metodiky hodnotil vybavenosť materskej školy. 

HK: Hodnotil ju na základe obhliadky miestností. 

I. Kopál: spýtal sa HK, ako hodnotí prístup do MŠ (schody) a či ho považuje za bezpečný. Ak nie, aké 

opatrenia navrhuje. 

HK: Je tam prudké stúpanie. Nie je odborník na stavby, oceňuje, že je tam zábradlie. 

I. Kopál: Myslíte si, že bočná brána by zodpovedala lepšie ako hlavný prístup? 

HK: Podľa HK to  nie je zlý návrh, aby bočná brána slúžila ako hlavný prístup do MŠ. 

I. Kopál: Poukázal na stav sociálnych zariadení v MŠ, poskytol fotodokumentáciu z daného priestoru. 

HK: Zameral sa vo svojej kontrole na herňu a spálňu. Praskliny v sociálnych zariadeniach prehliadol. 

I. Kopál: žiada predložiť od HK písomné vyjadrenie aj k predloženej fotodokumentácii. 

HK: prisľúbil písomné vyjadrenie predložiť na budúce OcZ. 

Štyria poslanci vzali správu HK na vedomie, 1 poslanec (I. Kopál) sa zdržal.  

 

K bodu 6: Zásady hospodárenia s majetkom obce 

 

Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce bol doručený poslancom mailom dňa 01.02.2023. Do 

návrhu bolo potrebné doplniť cenové limity jednotlivých druhov majetku, ktoré bude schvaľovať 

OcZ. Návrh cenových limitov predložila M. Gašparovičová. Predložený návrh prítomní 

prediskutovali, niektoré položky upravili a schválili. 

 

Výsledky hlasovania: Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Mgr. M. Gašparovičová, Ing. I. Kopál, Mgr. M. 

Kopálová, Bc. M. Krištín a J. Straka 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 



K bodu 7: Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu kultúrneho domu 

 

Poslankyňa M. Gašparovičová informovala prítomných o pracovnom stretnutí poslancov a starostu 

obce s projektovou manažérkou, ktorá ich oboznámila o výzvach z Plánu obnovy a odolnosti, 

týkajúcich sa zníženia energetickej náročnosti obecných budov, daných do užívania pred 1.1.1980. 

Naša obec má možnosť zapojiť sa do tejto výzvy a žiadať finančné prostriedky bez spoluúčasti obce 

na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. Ak sa chceme do danej výzvy zapojiť, je 

potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu (oprávnený výdavok). Poslanci schválili finančné 

prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 

10 000,-€. 

 

Výsledky hlasovania: Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Mgr. M. Gašparovičová, Ing. I. Kopál, Mgr. M. 

Kopálová, Bc. M. Krištín a J. Straka 

PROTI 0  --------------------------------- 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0          --------------------------------- 

 

K bodu 8: Diskusia  

 

 Starosta obce: informoval o činnosti od posledného OcZ: 

- opílenie stromu v areáli TJ, 

- 18.5.2023 končí nájomná zmluva s p. Ing. Smolinskou (prenájom kníh a zariadenia po P. G. 

Hlbinovi), 

- rokovanie so správcom farnosti P. Vilhanom ohľadom projektov, 

- podal stručnú informáciu ohľadom URBÁRU Veľké Kršteňany (návrh založiť nový urbár zo 

strany p. Maďara z odd. lesného hospodárstva Prievidza a p. Magdolena), 

- nie je vysporiadaný pozemok pod cintorínom – starosta prisľúbil, že bude na vysporiadaní 

pozemku pracovať, 

- taktiež prisľúbil aktualizovať vývesku na cintoríne a zapojiť sa do projektu Virtuálny cintorín, 

- výtlky na cestách po poruchách na vodovode: objednal asfalt, opravy sa budú realizovať 

svojpomocne, 

- informoval o ponuke p. Berešíka na prerobenie webstránky obce. Poslanci odporúčali 

starostovi obce osloviť viac firiem a na budúce zasadnutie predložiť aspoň 3 ponuky. 

 M. Krištín:  

 informoval prítomných, že správca farnosti momentálne rieši problém, za čo opraviť strechu 

na kostole. Spýtal sa, či mu vie byť obec nápomocná pri tejto oprave, resp. nakoľko nemôže 

investovať do budovy vo vlastníctve Cirkvi, či nie je možná aspoň investícia zo strany obce na 

revitalizáciu a úpravu pozemkov okolo kostola. 

 Starosta obce odpovedal, že obec sa stará o údržbu okolia kostola kosením. 

 J. Straka:  

- žiadal pouvažovať nad zmenou poskytovateľa právnych služieb, 

- riešiť stav náletových drevín v miestnom potoku – buď formou brigády, alebo osloviť Povodie 

Váhu, 

- opätovne žiadal kosiť kanál pri bytovke odspodu, 

- požadoval zrekonštruovať lavičky pre peších a úpravu krajníc povedľa zábradlia. 



Ďalej sa do diskusie zapojili prítomní z radov občanov: 

 Michal Makva: 

- vyjadril sa k zásadám hospodárenia s majetkom obce a k zásadám hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce. Spýtal sa HK, kto kontroloval, na základe čoho môže pán starosta 

odsúhlasovať finančné prostriedky na nákup, objednávanie a do akej výšky. 

- Pýtal sa, či vie byť obec súčinná pri likvidácii urbáru.  

- Žiadal uskutočniť stretnutie so zástupcami urbáru v najkratšom možnom termíne. 

 M. Belianska: poukázala na nevyhovujúci stav sociálnych zariadení v MŠ a informovala sa, aké sú 

možnosti riešenia zo strany obce. 

 Igor Kopál: žiadal stanovisko zriaďovateľa k problematike MŠ, taktiež prediskutovať problém s p. 

riaditeľkou a vyzval HK zaslať písomne metodiku posúdenia stavu v MŠ. 

 Starosta obce: skonštatoval, že vidí všetky veci, ktoré sú v MŠ, a ak poslanci vyčlenia peniaze, 

bude na ich odstránení hneď pracovať. 

 J. Straka: poukázal na skutočnosť, že v minulom volebnom období neboli peniaze na MŠ, lebo 

boli použité na iné veci. 

 M. Gašparovičová: poukázala na skutočnosť, že materské školy patria pod originálne kompetencie 

obce a obec ako zriaďovateľ je povinná zabezpečiť riadny chod a prevádzku predškolského 

zariadenia. Poslanci sa budú musieť problematikou sociálnych zariadení zaoberať a hľadať 

finančné prostriedky na zlepšenie daného stavu. 

 M. Belianska: pokiaľ budú zo strany obce zabezpečené materiálne prostriedky, rodičia detí v MŠ 

sú ochotní vykonať potrebné stavebné práce aj svojpomocne. 

 Z. Grňová: poďakovala spolu s p. Belianskou za snahu poslancov pri riešení problematiky MŠ: za 

prístupovú bránu a investície do vybavenia MŠ. Taktiež poukázala na nevyhovujúci stav 

sociálnych zariadení a žiadala ho riešiť. 

 D. Majtániková: z prebiehajúcej diskusie má dojem, že všetci hasiči a futbalisti, ktorí tu sedia,  sú  

proti škôlke. Spýtala sa ich, o čo im ide? Či o tie peniaze, ktoré im deti uberú? Treba situáciu 

riešiť čím skôr. 

 Monika Kopálová: Keď bude na základe stanoviska statika potrebné MŠ zatvoriť, kde sa dajú 

deti? Treba hľadať alternatívu, kde by mohla byť škôlka, napr. v starej škole. 

 M. Gašparovičová: upozornila, že presťahovať MŠ do iných priestorov nie je jednoduché, pretože 

priestory MŠ musia spĺňať isté hygienické a priestorové štandardy a nový priestor musí prejsť 

posúdením RÚVZ. 

 S. Brejčák: treba zavolať statika na nezáväzné stanovisko. 

 Starosta obce: prisľúbil, že si vyžiada nezáväzné stanovisko statika. Nie je presvedčený o tom, že 

v MŠ je porucha statiky. 

 Vladimír Kopál ml.: zaujímal sa, aký je zámer s posilňovňou v obci. Čo od nich obec očakáva? 

Počuli, že posilňovňu chcú zavrieť. 

 Igor Kopál: Spýtal  sa, ako je možné, že v priestoroch posilňovne je neporiadok, prerazený strop, 

šľapaje na stenách, odpadky. Ďalej sa v prístupovej chodbe nachádzajú odpadové nádoby, 

minitraktor. Ďalej poukázal na stav sociálnych zariadení. Svoje  tvrdenia podložil aj fotografiami, 

ktoré zhotovil v priestoroch objektu dňa 21.1.2023, keď si bol daný priestor pozrieť spolu s M. 

Gašparovičovou. 

 Tomáš Bryndza: šľapaje na stenách sú po cvičeniach. Uvedomujú si špinavé steny, chcú ich v lete 

vymaľovať. Čo sa týka dier v strope, už tam boli, keď posilňovňu do objektu sťahovali. 

 Igor  Kopál: žiadal vymaľovať objekt v najbližších slnečných dňoch. 

 Michal Makva: spýtal sa, či jestvuje preberací protokol, kde sú uvedené aj závady.  



 M. Gašparovičová: prečítala prevádzkový poriadok fitnescentra z roku 2009, ktorý je zverejnený 

na webe obce. Prítomní užívatelia fitnescentra tvrdili, že ho nepoznajú a neboli s ním oboznámení. 

 S. Brejčák: tvrdí, že nikto neporušuje prevádzkový poriadok a nikto priestor vedome nedevastuje. 

 Igor Kopál: žiadal o stanovisko k posilňovni starostu obce. Ako užívatelia objektu zaobchádzajú 

s majetkom obce? 

 Starosta obce: je rád, že mladí chodia do posilňovne. Používaním sa veci kazia a špinia. 

 M. Krištín: spýtal sa, či na základe prečítaného prevádzkového poriadku obec poskytuje na údržbu 

priestorov posilňovne čistiace prostriedky. Ak nie, žiadal ich zabezpečiť. 

 J. Straka: žiada, aby bola v objekte čistota a poriadok. Je potrebné, aby to mal niekto na starosti, 

kto bude zodpovedný za daný priestor. Dal užívateľom posilňovane možnosť, aby si sami zvolili 

zodpovedných ľudí. 

 T. Bryndza: žiadny človek si to nezoberie na zodpovednosť. 

 M. Gašparovičová: oboznámila prítomných, že pripravila návrh nového prevádzkového poriadku, 

ktorý je otvoreným dokumentom, predkladá ho na diskusiu. Užívatelia posilňovne si ho môžu 

preštudovať, doplniť, upraviť. Na stretnutí so starostom a poslancami sa návrhy prediskutujú a na 

základe dohody sa schváli nový prevádzkový poriadok. Návrh nového prevádzkového poriadku si 

po skončení zasadnutia obecného zastupiteľstva prevzal B. Valent. 

 Starosta obce: žiada stanoviť pravidlá používania posilňovne a dohodnúť ich na spoločnom 

stretnutí. 

 Igor Beňuška: treba sa dohodnúť na poskytovaní financií a fungovaní organizácii. Nevie, ako písať 

zmluvu, či má chodiť na úrad. 

 M. Gašparovičová a I. Kopál mu opätovne vysvetlili, že  na poskytovanie dotácií je prijaté VZN, 

ktoré prijalo predchádzajúce OcZ, ktorého bol aj on súčasťou. Je dostupné na webe obce. Sú tam 

prílohy, ktoré treba vypísať. Na základe nich budú jednotlivým organizáciám poskytnuté dotácie. 

 

K bodu 9: Návrh na uznesenie 

 

Uznesenia  z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch tvoria prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu 10: Záver 

 

3. riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch ukončil a prítomným za účasť 

poďakoval starosta obce. 

 

 

Veľkých Kršteňanoch dňa 27.02.2023 

Zapísala:  

Mgr. Martina Gašparovičová, v. r...................................       Vladimír Kopál, v. r. ................................. 

                                                                                                  starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:                                                                            

Ing. Igor Kopál, v. r.        .................................................. 



Bc. Marek Krištín, v. r.      .................................................. 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia – poslanci 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia – prítomní občania 

3. Správa hlavného kontrolóra 

4. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

5. Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch 


