Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kostoľanoch
konaného dňa 30. januára 2019 o 18.00 hod.

Počet poslancov OZ: 9
Počet prítomných poslancov: 9 (Mgr. Iveta Bubáková, Ing. Lucia Duranová, Pavel
Hambálek, Ing. Daniel Hricišák, Pavol Kolarovič,
Dagmar Lesayová, Ľuboš Mačica, Marek Magula, Mgr.
Erik Porubský)

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania
Schválenie programu rokovania
Kontrola overenia zápisnice z predošlého zasadnutia
Návrh na overovateľov zápisnice zo zasadnutia
Voľba návrhovej komisie na výrok uznesenia
Určenie zapisovateľa z rokovania obecného zastupiteľstva
Rozpočet obce na rok 2019
Programový rozpočet obce na roky 2020 a 2021
Zmluva o vecnom bremene (obec, Alacres) v prospech tretej osoby Západoslovenská
distribučná, a.s. – výstavba elektrickej siete na pozemku p.č. 1530/7 k.ú. Veľké
Kostoľany
10. Verejné obstarávanie na dodávateľa služieb realizácie verejného obstarávania a následné
podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom na dobu štyroch rokov
11. Žiadosť základnej školy o riešenie situácie v školskom stravovaní
12. Žiadosť Andreja Molnára, ul. Ľ. Štúra 119, Veľké Kostoľany o vybudovanie
kanalizačnej odbočky
13. Žiadosť Branislava Pekaroviča, Potočná 30, Veľké Kostoľany o vybudovanie
kanalizačnej odbočky
14. Žiadosť Heleny Šimurdovej, Vyšehradská 35, Praha o odkúpenie spoluvlastníckych
podielov obce, p.č. 499 a p.č. 496 k.ú. Veľké Kostoľany
15. Žiadosť Miloša Lesaya a manželky, Botanická 16, Trnava o kúpu pozemku vo
vlastníctve obce, p.č. 677 k.ú. Veľké Kostoľany
16. Žiadosť spoločnosti Alacres Veľké Kostoľany o odpredaj pozemku, p.č. 1530/39 k.ú. V.
Kostoľany
17. Stanovisko hlavnej kontrolórky k požiadavke OZ uznesením č.6/2018, C/1
18. Informácia o podanom majetkovom priznaní starostu obce
19. Diskusia

Rokovanie:
1.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Gilbert Liška, starosta obce.
Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci obecného
zastupiteľstva a vyhlásil rokovanie za uznášaniaschopné.
2.
OZ schvaľuje návrh programu rokovania.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
3.
Vyjadrenie overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Pavol Kolarovič konštatoval, že zápisnica č. 6/2018 bola napísaná v súlade s rokovaním OZ.
Ing. Daniel Hricišák uvádza, že zápisnicu podpísal s výhradami, ktoré doložil v prílohe
k zápisnici č. 6/2018.
4.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ v zložení: Dagmar Lesayová
a Marek Magula.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
5.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu na výrok uznesenia v zložení: Ing. Daniel Hricišák a Mgr.
Erik Porubský.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9

6.
Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia OZ určil starosta obce Ivanu Jamrichovú.
7.
OZ schvaľuje rozpočet Obce Veľké Kostoľany na rok 2019 nasledovne:
- príjmy 2 561 462,-- €
- výdavky 2 561 462,-- €
Za: 6 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Kolarovič – nezávislý,
Lesayová – nezávislá, Mačica – nezávislý, Magula – nezávislý)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ing. Duranová – nezávislá, Ing. Hricišák – SaS, OĽANO, Mgr. Porubský –
SaS, OĽANO)
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Starosta obce, Ing. Gabriela Hájeková a Václav Hesko odpovedali na otázky poslancov OZ
týkajúce sa jednotlivých položiek v rozpočte obce na rok 2019.
8.
OZ berie na vedomie programový rozpočet Obce Veľké Kostoľany na roky 2020 a 2021.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
9.
OZ berie na vedomie informáciu o potrebe uzavretia zmluvy o vecnom bremene (obec,
Alacres, s.r.o.) v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s. – výstavba
elektrickej siete na pozemku p. č. 1530/7, k. ú. Veľké Kostoľany.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Starosta obce oboznámil OZ s prebiehajúcimi rokovaniami so spoločnosťou Alacres s.r.o.,
ktorých predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby –
Západoslovenská distribučná, a.s. na výstavbu elektrickej siete na pozemku p.č. 1530/7, k.ú.
Veľké Kostoľany, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Alacres s.r.o.
Konateľ spoločnosti Alacres s.r.o. Ing. Bejdák uvádza, že boli starostom obce oslovení

s požiadavkou, za akých okolností by vedeli prijať vecné bremeno na položenie
vysokonapäťového kábla, ktorý by mal prechádzať ich pozemkom. V prípade, že obec
postupne prevezme komunikácie, ktoré firma Alacres s.r.o. vybuduje, sú ochotní pristúpiť
k podpisu zmluvy o vecnom bremene. Podmienkou je úprava geometrického plánu, pretože
geometrický plán, ktorý má obec vytvorený, nie je zosúladený so zámerom spoločnosti v
objekte Vysielač a taktiež by mal byť mierne upravený projekt. Podľa názoru Ing. Bejdáka
predajom pozemku vo vlastníctve obce p. č. 1530/39 (žiadosť spoločnosti Alacres s.r.o.
v bode 16.) by ich spoločnosťou ponúknutá suma pokryla náklady na nový geometrický
plán aj prepracovanie projektovej dokumentácie. Taktiež na tomto pozemku by po jeho
odkúpení spoločnosť Alacres zriadila vecné bremeno. Starostovi obce zaslali návrhy dvoch
zmlúv.
Starosta obce prečítal z návrhu zmluvy o budúcej zmluve popis nehnuteľností, ktoré by
v zmysle tohto návrhu mala obec prevziať, a to: vjazdy a prístupové komunikácie,
komunikácie a spevnené plochy vrátane parkovísk, kanalizácia a vodovod s prípojkami,
odvodnenie komunikácií a spevnených plôch, verejné osvetlenie, komunikačné vedenia
s prípojkami, zelené pásy v zmysle územného plánovania a verejný rozhlas.
Ing. Bejdák dodáva, že trvajú na prevzatí ciest, chodníkov, zelených pásov, verejného
osvetlenia a rozhlasu obcou, ostatné položky sú vecou dohody. Zmluva je formulovaná tak,
že rieši všetky cesty v rámci objektu Vysielač, ktoré ústia na hlavnú cestu, čiže aj tie budúce.
Do roku 2021 by sa jednalo o výmeru 21.000 m2, ktoré by mala obec prevziať, v ďalšom
období presnú výmeru zatiaľ určiť nevedia. Starosta obce uvádza, že v zmysle predloženého
návrhu by obec mala podpísať zmluvu, v ktorej nie jej presne definovaná výmera, v čom
vidí problém.
Ing. Bejdák uvádza, že navrhnutá cena 3€ za 1m2 je podľa jeho názoru symbolická a je
fixovaná na celé obdobie platnosti zmluvy. Zmluva na základe zmluvy o budúcej zmluve by
mala byť uzavretá do konca roku 2030 s 5-ročnou výpovednou lehotou. Vypovedanie tejto
zmluvy v 5-ročnej výpovednej lehote by bolo bez povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, po
uplynutí tejto lehoty by bola zmluva nevypovedateľná. Ak komunikácie budú vybudované
na cca 30% územia objektu o výmere 21.000 m2, ďalší rozsah ciest by teda nemal prekročiť
35.000 – 40.000 m2. Na celom území objektu možno teda hovoriť o cca 60.000 m2.
Požiadavky spoločnosti Alacres odôvodňuje tým, že svoje pozemky zaťažia vecným
bremenom s vysokonapäťovým káblom, s ktorým je akákoľvek manipulácia problémom
a ďalej chce zabezpečiť pre budúcich obyvateľov v objekte Vysielač rovnaké podmienky
ako majú ostatní obyvatelia obce.
Poslanci Mačica a Kolarovič sa vyjadrili, že požiadavky spoločnosti Alacres sú v značnom
nepomere k požiadavke Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktorá by mala cez pozemok
spoločnosti Alacres viesť 7m dlhý kábel. Obec by mala postupne odkúpiť pozemky
spoločnosti Alacres v celkovej hodnote 180.000 € (60.000m2 x 3€). Jedná sa o súkromný
pozemok spoločnosti Alacres, na ktorom realizuje výstavbu bytových a rodinných domov
a touto ponukou núti obec, aby sa na svoje náklady starala o cesty, chodníky atď. Ing.
Bejdák uvádza, že je štandardom, že sa obec stará o verejné priestranstvá.
Na otázku starostu obce, či je možné ešte rokovať o cene, Ing. Bejdák zopakoval, že
navrhnutá cena je podľa jeho názoru symbolická. V prvej etape – do roku 2021 pri odpredaji
21.000 m2 by sa jednalo o sumu 63.000 €. Pri rozpočítaní sumy na obdobie 10 rokov by išlo
o 500 € mesačne. Príliš nízka cena by narazila na problém DPH a transferového oceňovania.
Obyvatelia objektu budú na daniach prispievať obci vo väčšom rozsahu aký by
predstavovala splátka obce v prospech spoločnosti Alacres.
Ing. Hájeková uvádza, že obec bude mať zvýšené náklady spojené s údržbou nehnuteľností,

ktoré sú predmetom zmluvy.
Poslanec Hambálek označil prezentované podmienky za nereálne s tým, že spoločnosť
Alacres robí z občanov, ktorí realizujú výstavbu svojich rodinných domov na ul.
Záhumenská, rukojemníkov. Problém vidí v tom, že by sa obec mala zaviazať k povinnosti
prevziať nehnuteľnosti, ktoré t.č. neexistujú a vyslovil obavu z toho, koľko to nakoniec
bude obec stáť aj s údržbou.
Starosta obce vysvetlil, že projektovú dokumentáciu a všetky ďalšie potrebné materiály
k výstavbe elektrickej siete na ul. Záhumenská odovzdal Západoslovenskej distribučnej
(ďalej ZSD) dňa 6.9.2018, následne bol spísaný preberací protokol a zodpovedný pracovník
ZSD potvrdil, že obec má vysporiadané všetky právne vzťahy k pozemkom, resp.
s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré bude elektrická sieť budovaná. V decembri 2018 obdržal
starosta potvrdenie, že obec všetky podmienky k uvedenej stavbe splnila a na jar r. 2019 sa
začne s výstavbou elektrickej siete na ul. Záhumenská. V januári 2019 na oddelení ZSE,
ktoré pripravuje samotnú realizáciu stavby, bolo zistené, že je potrebné zriadiť vecné
bremeno na pozemok, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Alacres, pretože sa jedná
o intravilán.
Starosta obce požiadal konateľa spoločnosti Alacres s.r.o. o ďalšie stretnutie, ktoré by
prebehlo aj za prítomnosti členov stavebnej komisie. Účelom tohto stretnutia bude nájsť
riešenie k spokojnosti oboch strán. Zástupca spoločnosti Alacres uvádza, že v tom nevidí
problém.
Ing. Hricišák položil otázku, či je nejaká iná alternatíva – VN rozvodňa, kde by sa dala
napojiť Záhumenská ulica na elektrickú sieť.
Starosta uviedol, že projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek
ZSD, ktorá určila, odkiaľ bude viesť elektrické vedenie a projekt nepočíta so žiadnou
alternatívou. Na takto vypracovaný projekt bolo vydané aj stavebné povolenie. Pochybenie
v podobe absencie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a spoločnosťou Alacres
v prospech ZSD sa nestalo na strane obce, obec v tomto smere nič nezanedbala, čo má
starosta doložené aj potvrdením zo ZSD.
10.
OZ schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa služieb realizácie verejného
obstarávania a následné podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom na dobu štyroch rokov.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Starosta obce informoval poslancov OZ, že zmluve so spoločnosťou, ktorá pre obec
realizovala verejné obstarávania na investičné akcie, vypršala platnosť, z toho dôvodu je
potrebné realizovať verejné obstarávanie na dodávateľa služieb realizácie verejného
obstarávania. Výzva bude zverejnená na webovej stránke obce. Na otázku Ing. Duranovej
starosta obce uvádza, že toto verejné obstarávanie bude realizovať obec a bude stanovená
výberová komisia na posúdenie prihlásených uchádzačov.

11.
OZ berie na vedomie žiadosť Základnej školy Veľké Kostoľany o riešenie situácie
v školskom stravovaní.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Základná škola sa obrátila na OZ ohľadom riešenia situácie v školskom stravovaní, nakoľko
od septembra 2019 je potrebné školu pripraviť na bezplatné obedy pre všetkých žiakov. Na
tento počet žiakov (t.č. 378) nepostačuje kapacita školskej jedálne, priestory a vybavenie
kuchyne, priestory a vybavenie skladu a taktiež počet kuchárok. Ak by však aj boli
zakúpené ďalšie spotrebiče do kuchyne resp. skladu, nie je možné ich kapacitne umiestniť
do súčasných priestorov.
Starosta uvádza, že ZMOS sa obráti na vládu s požiadavkou pozastavenia účinnosti tohto
zákona. Obec by príprava školskej kuchyne, jedálne a skladu stála nemalé finančné
prostriedky, keďže nejde len o ich vybavenie, ale aj o stavebné úpravy priestorov a navýšené
mzdové náklady. Zvýšené nároky budú kladené na účtovníčku, kuchárky, vedúcu školskej
stravovne v súvislosti s vykazovaním počtu obedov. Obáva sa plytvania potravinami
v súvislosti s neodhlásením dieťaťa z obeda. Ďalší problém vidí v poskytovaní obedov pre
deti s rôznou potravinovou intoleranciou, diétou a pod. V rozpočte obce na rok 2019 sú
vyčlenené finančné prostriedky na vybavenie kuchyne a jedálne a na prípravu projektovej
dokumentácie v prípade, že by sa obec rozhodla postaviť nové priestory.
Ing. Hricišák sa dozvedel, že ostatné školy, resp. základné a materské školy sa v oblasti
stravovania spájajú a položil starostovi obce otázku, či je to možné aj v našej obci. Starosta
uvádza, že toto riešenie nie je možné, nakoľko ani materská škola nemá kapacity na
stravovanie žiakov základnej školy, v materskej škole sa pripravuje iná strava a potrebám
materskej školy je prispôsobené aj zariadenie jedálne.
Riaditeľka základnej školy vyslovila požiadavku na OZ ohľadne pomoci základnej škole
v tejto oblasti. Dúfa, že vláda nájde iné riešenie pomoci rodinám ako sú obedy zadarmo.
12.
OZ berie na vedomie žiadosť Andreja Molnára a manželky Moniky Molnárovej
o vybudovanie kanalizačnej odbočky k hranici pozemku p. č. 409/1, 399, 410, 411/1, 400, k.
ú. Veľké Kostoľany, evidovanom na LV č. 2381 s tým, že sa ňou bude zaoberať stavebná
komisia.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Z dôvodu technickej náročnosti vybudovania kanalizačnej odbočky k požadovanému

pozemku bola žiadosť postúpená stavebnej komisii, ktorá sa ňou bude zaoberať v spolupráci
s V. Heskom.
13.
OZ schvaľuje žiadosť Branislava Pekaroviča a manželky o vybudovanie kanalizačnej
odbočky k hranici pozemku p. č. 29/3, k. ú. Veľké Kostoľany.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
14.
OZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Veľké Kostoľany, zapísanému na LV č. 3199 ako
parcela registra „E“ č. 496, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 297 m 2 v podiele 7/8 a
pozemku v k. ú. Veľké Kostoľany, zapísanému na LV č. 3202 ako parcela registra „E“ č.
499, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 147 m2 v podiele 7/16 Helene Šimurdovej, rod.
Heregovej, nar.29.09.1939, bytom 11800 Praha, Vyšehradská 35, občianke ČR, a to z toho
dôvodu, že ako spoluvlastníčka oboch parciel v podiele 1/14 má k podielu obce zákonné
predkupné právo, pričom v čase schvaľovania uznesenia žiadny z ostatných spoluvlastníkov
nepožiadal o kúpu podielu obce. Predaj podielov žiadateľke sa schvaľuje v súlade s § 9a
ods. 8 písm. c zákona č.138/91 Zb. Predaj sa schvaľuje za kúpnu cenu 20€/1m 2. Všetky
náklady spojené s kúpou pozemku znáša kupujúca.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Člen stavebnej komisie Ľuboš Mačica uvádza, že stavebná komisia odporúča
spoluvlastnícky podiel na uvedených pozemkoch žiadateľke odpredať za cenu 20 Eur/1m 2.
15.
OZ schvaľuje predaj parcely registra „C“ č. 677, ostatné plochy vo výmere 191m2, zapísané
v k.ú. Veľké Kostoľany na LV číslo 1700 za cenu 20 Eur/1m 2 Milošovi Lesayovi, nar.
06.01.1966, bytom Botanická 5640/16, 917 08 Trnava a manželke Slávke Lesayovej, rod.
Lužákovej, nar. 31.07.1973, bytom Botanická 5640/16, 917 08 Trnava, a to z dôvodu
osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že parcela registra „C“ č. 677 tvorí spolu s
parcelou registra „C“ číslo 676/2 vlastnícky patriacej kupujúcim, stavebný pozemok v
súlade s územnou dokumentáciou je k parcele č. 676/2 priľahlý, má s ním spoločnú hranicu.
Všetky náklady spojené s kúpou pozemku znáša kupujúci.

Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Člen stavebnej komisie Ľuboš Mačica uvádza, že stavebná komisia odporúča pozemok
žiadateľovi odpredať, a to za cenu 20 Eur/1m2.
16.
OZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti Alacres, s.r.o. o odkúpenie časti pozemku na p.č.
1530/39, vedeného na LV č. 1700, k.ú. Veľké Kostoľany s výmerou 47m 2.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Žiadosť spoločnosti Alacres, s.r.o. bude predmetom spoločných rokovaní v súvislosti so
zriadením vecného bremena (bod 9.)
17.
OZ uznesením č. 6/2018, C/1 zo dňa 12.12.2018 vyzvalo hlavnú kontrolórku, aby predložila
do 7 pracovných dní do podateľne obecného úradu kópie dokladov, pokladničný denník
a bankové výpisy z účtu asociácie APPP v rámci poskytnutej dotácie, stanovisko
kontrolórky k súkromnému účtu, ktoré uviedla Mgr. Daša Krammer (Nitková) do zmluvy
a ktorý nebol účtom asociácie.
Mgr. Iveta Bubáková predniesla stanovisko za ekonomickú komisiu, ktorá konštatuje, že
svoje stanovisko hlavná kontrolórka (ďalej HK) predložila po termíne. HK v stanovisku
neuvádza, že jej bol ku kontrole predložený bankový výpis z 30.9.2015, ktorý ale
kontrolovala a uvádza ho vo svojom liste z 9.11.2015. Z uvedeného bankového výpisu
vedela HK zistiť, že tento účet je súkromný a nie je to účet asociácie. Ak bol údaj na výpise
z účtu zabielený, mala žiadať o vysvetlenie a o odkrytie mena majiteľa účtu. V správe HK
uvádza, že starostovi obce predložila dokumenty, podľa ktorých vykonávala kontrolu, ale
výpis z bankového účtu starostovi nebol predložený. Usudzuje, že HK nepredložila všetky
doklady, ktoré OZ požadovalo. Navrhla poslancom OZ hlasovať o tom, aby bola HK obce
upozornená, že nesplnila úlohu zadanú OZ, ktorá jej vyplýva z kontrolnej činnosti, keď
nepredložila doklady, ktoré OZ požadovalo uznesením č. 6/2018, C/1 zo dňa 12.12.2018.
Ďalej navrhla hlasovať o návrhu, aby bola HK opätovne vyzvaná na predloženie
požadovaných dokladov.
HK uvádza, že lehota na predloženie požadovaných dokladov nebola splnená z dôvodu jej
práceneschopnosti. Požadovaný bankový výpis z 30.09.2015, ktorý kontrolovala, nemá

v kópii k dispozícii, bol jej predložený v čase vykonávania kontroly len k nahliadnutiu.
Ďalšie požadované doklady nepredloží, pretože príjmové a pokladničné doklady už
starostovi v minulosti predložila a nemá ich. Zotrváva na svojom stanovisku, že dotácia bola
použitá v súlade so zmluvou.
Starosta obce položil otázku HK, či je bežné aj v iných organizáciách, že sa celá dotácia
použije na odmenu pre jednu osobu.
Ing. Duranová uvádza, že to bolo p. Krammer umožnené na základe zmluvy. V zmluve sú
uvedené viaceré možnosti použitia dotácie a je jedno, na ktorú z uvedených možností bola
dotácia konkrétne použitá.
Poslanec Hambálek uvádza, že pri zakladaní asociácie APPP p. Krammer na zasadnutí OZ
uviedla, že svoje aktivity v rámci asociácie bude vykonávať bez nároku na odmenu.
Ing. Hájeková uvádza, že asociáciou bol vystavený výdavkový pokladničný doklad z
pokladne a p. Krammer vystavila príjmový pokladničný doklad. Podľa jej názoru fyzická
osoba nemôže vystaviť príjmový pokladničný doklad o tom, že prijala peniaze bez platnej
zmluvy resp. dohody o vykonaní práce. Nie je to ani z pohľadu účtovníctva správne.
Starosta uviedol, že ak bol HK pri kontrole predložený účet so zabielenými údajmi, mala
žiadať o vysvetlenie. Nevie si vysvetliť, ako skontrolovala, či boli peniaze prevedené na
účet v súlade so zmluvou, keď boli údaje na účte zabielené. HK uvádza, že ju to v tom
momente asi nenapadlo.
Starosta obce uvádza, že stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019 bolo na obecný úrad
doručené v deň konania zasadnutia OZ, malo byť HK prezentované pred hlasovaním
o rozpočte obce na rok 2019. HK nepožiadala o zaradenie tohto bodu do programu, ani pri
schvaľovaní programu rokovania nevzniesla žiadnu námietku. Ing. Hájeková uvádza, že jej
nebol od HK predložený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, tento nebol v roku
2018 predložený ani OZ.
Starosta upozornil HK, aby predkladala dochádzku pracovníčke, ktorá spracováva mzdy,
načas, keďže svoju dochádzku predkladá neskoro, vo väčšine prípadov až po vyplatení
mzdy. Zároveň požiadal HK, aby sa zdržiavala na pracovisku v pracovnom čase určenom aj
pre ostatných zamestnancov obce, aby sa jej dochádzka dala skontrolovať a aby bola HK
prítomná aj pre zástupcov organizácií, ktorí jej predkladajú doklady. HK uvádza, že
vzhľadom na jej hlavný pracovný pomer nie je možné, aby bola prítomná na pracovisku
v rámci pracovného času ostatných zamestnancov obce. HK uvádza, že sa vzdáva funkcie
HK, nakoľko nedokáže skĺbiť svoj hlavný pracovný pomer s tým, aby bola prítomná na
pracovisku v pracovnom čase ostatných zamestnancov obce. Vzdanie sa funkcie HK doplní
písomne.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky zo dňa 07.01.2019.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9

OZ upozorňuje hlavnú kontrolórku na:
- nesplnenie úlohy zadanej OZ, keď nepredložila doklady, ktoré OZ požadovalo
uznesením č. 6/2018, bod C/1 zo dňa 12.12.2018,
- nepredloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018,
- neprezentovanie stanoviska HK pred hlasovaním OZ o schválení rozpočtu obce na
rok 2019,
- oneskorené predkladanie dochádzky,
- nezdržiavanie sa na pracovisku v úradných hodinách obecného úradu.
Za: 6 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Kolarovič – nezávislý,
Lesayová – nezávislá, Mačica – nezávislý, Magula – nezávislý,)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ing. Duranová – nezávislá, Ing. Hricišák – SaS, OĽANO, Mgr. Porubský –
SaS, OĽANO)
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Mgr. Evy Ferančíkovej
z dôvodu, že nedokáže zosúladiť svoj hlavný pracovný pomer s prítomnosťou na pracovisku
hlavnej kontrolórky v úradných hodinách obecného úradu.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
18.
OZ berie na vedomie informáciu o podanom majetkovom priznaní starostu obce.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
19.
Diskusia
Ing. Šupa položil otázku, ako mohla HK vedieť, kedy bude zasadnutie OZ a v tej súvislosti
pripraviť podklady pre OZ.
Ing. Hájeková uvádza, že pozvánka bola HK zaslaná pred týždňom, návrh rozpočtu jej bol
zaslaný 9.1.2019, na čo HK reagovala otázkou, či bude zasadnutie OZ. Podľa jej názoru bol
od 10.1.2019, dokedy mali organizácie predložiť HK podklady ku kontrole v súvislosti
s čerpaním dotácií, do času konania zasadnutia OZ 30.1.2019 dostatočný časový priestor na
vypracovanie stanoviska. Navyše dotácie organizácií za rok 2018 majú byť zúčtované
do 30.1., táto povinnosť vyplýva zo zákona bez ohľadu na to, kedy sa zasadnutie OZ koná.

Bez vypracovanej správy o kontrole nemajú poslanci inú možnosť overenia, či v roku 2018
bola poskytnutá dotácia správne použitá a vyúčtovaná. Ing. Duranová uvádza, že
ekonomická komisia si mohla správu od HK vyžiadať. Poslanec Hambálek uvádza, že je to
povinnosťou HK. Ing. Šupa navrhuje, aby si obec dala doklady skontrolovať NKÚ. Starosta
uvádza, že úlohou HK bolo predložiť požadované doklady, ktoré by si poslanci
skontrolovali aj sami.
Na záver starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke za vykonanú prácu.
OZ schvaľuje návrh uznesenia.
Za: 9 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Ing. Duranová – nezávislá, Hambálek – nezávislý, Ing.
Hricišák – SaS, OĽANO, Kolarovič – nezávislý, Lesayová – nezávislá, Mačica –
nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr. Porubský – SaS, OĽANO)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 9
Overovatelia zápisnice:

Dagmar Lesayová
dátum overenia:

Marek Magula
dátum overenia:

Mgr. Gilbert Liška
starosta obce

Pavel Hambálek
zástupca starostu obce

