ZÁPISNICA
zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28. 03. 2022
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice
Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie
Správa o overení účtovnej závierky audítorom za rok za rok 2021
Záverečný účet obce za rok 2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Plánované investície 2022
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1:
Starostka obce Jarmila Dobroňová privítala prítomných, oboznámila s programom. Program
bol jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Starostka obce vymenovala a určila overovateľov uznesení a zápisnice p. Ing. Dobroňa
Michala a p. Blašku Pavla.
K bodu 3:
Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4, 5 a 6:
Mgr. Hulínová oboznámila prítomných o súhrnnej správe z auditu účtovnej závierky za rok
2021, podľa ktorej obec v roku 2021 konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Rovnako z audítorskej správy vyplýva, že neexistujú zistenia nepravdivých
a nesprávnych informácií, ktoré by boli vo výročnej správe za rok 2021 uvedené. Audítorská
správa a návrh Záverečného účtu obce boli doručené pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva prítomným elektronicky, poslanci boli teda k prerokovaniu oboznámení s ich
obsahom. Záverečný účet bol prítomným ešte podrobnejšie vysvetlený a popísaný priamo na
zasadnutí, rovnako ako obsah úpravy rozpočtu č. 1/2022 . Následne kontrolórka obce p.
Hulínová Marta návrh Záverečného účtu doplnila o svoje stanovisko. K návrhom neboli
podané žiadne pripomienky, rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 zobrali
prítomní na vedomie a Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválili bez výhrad.
Z prebytku hospodárenia bude vytvorený rezervný fond vo výške 14 559,09 eur. Finančné
prostriedky budú použité na financovanie kapitálových výdavkov– rekonštrukčné práce
vnútorných priestorov kultúrneho domu a obecného úradu, na rekonštrukciu elektrických
rozvodov v budove č. 54 a ďalšie kapitálové výdavky – rekonštrukčné práce na majetku obce
a zakúpenie nového majetku. V súvislosti so schválením záverečného účtu, tvorby a použitia
rezervného fondu bola schválená i prvá úprava rozpočtu obce na rok 2022. Obecné
zastupiteľstvo pod úpravou rozpočtu obce č. 1 na rok 2022 okrem položiek súvisiacich
s rezervným fondom schválilo i ďalšie položky, u ktorých bola potrebná úprava.

Prítomným bola ďalej predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.
polrok 2021, ktorou kontrolórka obce konštatuje, že obec pri výkone samosprávy v 2. polroku
2021 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
a zároveň hospodárne a efektívne s týmto majetkom nakladala.
K bodu 7, 8 a 9:
Starostka obce informovala o plánovaných akciách a prácach, ktoré by bolo vhodné a nutné
vykonať v roku 2022. Informovala tiež o prácach, ktoré už boli v tomto roku vykonané - na
zhotovení spomienkového pomníka na starý cintorín sa stále pracuje, ukončené boli už
rekonštrukčné práce vnútorných priestorov kultúrneho domu a obecného úradu.
Plánovaná/é je/sú:
- práce na budove č. 54, najmä výmena elektrických rozvodov a zhotovenie
sadrokartónu,
- výmena elektroinštalácie v budove Telovýchovnej jednoty,
- zhotovenie izolácie na športovej tribúne v časti, kde je porušená omietka,
- v prípade získania dotácie na vybudovanie zavlažovania ihriska spolufinancovanie
projektu zavlažovania,
- dokončiť revízie elektriny na obecných budovách,
- riešiť rekonštrukciu vody a kúrenia na budove Telovýchovnej jednoty,
- vybudovanie priestoru pre zberné nádoby,
- oprava dlažby pred kostolom.
Starostka obce ďalej informovala o výsledkoch kontroly Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Materskej škole. Do MŠ je potrebné zakúpiť výlevku s umývadlom
a odstrániť drobné nedostatky na omietke v kuchyni. Doporučené je vybudovanie ešte jednej
detskej toalety a umývadla, vybudovanie otvoru medzi spálňou a triedou.
Starostka obce prítomných oboznámila, že v katastri obce bude v nasledujúcich mesiacoch
realizovaná výmena stĺpov vysokého napätia elektriny.
Vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia sa v tomto roku uskutoční posedenie pri
príležitosti sviatku Dňa matiek – pohostenie i program.
Prítomní boli oboznámení o zmene priemernej nominálnej mzdy pracovníka národného
hospodárstva za rok 2021.
K bodu 10:
Pracovníčka M. Hulínová na záver prečítala uznesenia k jednotlivým bodom zasadnutia, ktoré
prítomní schválili jednohlasne.
K bodu 11:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala Miroslava Hulínová
28.03.2022
Jarmila Dobroňová
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Michal Dobroň
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