Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Slatine nad Bebravou zo dňa 16.12.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny /viď príloha č. 1.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia a voľba návrhovej komisie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prejednanie žiadostí.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Úprava rozpočtu č. 2/2021
VZN o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 pre MŠ, ŠKD a jedáleň.
Návrh rozpočtu na rok 2022,2023,2024
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022,2023,2024
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie .
Záver .

Bod č. 1
Starostka obce o 17.00 hod. otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala prítomných.
Skonštatovala, že sú prítomní všetci piati poslanci. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine nad
Bebravou je uznášaniaschopné. Starostka predložila návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Program bol jednohlasne schválený. Privítala aj pani riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Ivanu Mikušovú. Do
návrhovej komisie boli zvolení: Predseda-Marta Doktorová a členovia: Jozef Bučko a Ivan Kolárik.
Bod č. 2
Za zapisovateľku určila starostka obce Bc. Zuzanu Filínovú, za overovateľov zápisnice Miloša Adamca a
Mgr. Petra Petreka.
Bod č. 3
Starostka informovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Po poslednom zasadnutí mala pani riaditeľka
doložiť čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.09.2021, čo aj urobila /viď príloha č. 2.
Bod č. 4
Starostka predniesla poslancom na schválenie žiadosť o prenájom priestorov lekárne. Na minulom
zasadnutí sa schválili zámer na prenájom lekárne za sumu 250 € +energie na mesiac pre firmu OPG, s.r.o.
Praha-Čakovice /viď príloha č. 3. Následne dala hlasovať za danú žiadosť.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Starostka obce predložila poslancom na schválenie opravenú žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie úpravy
rozpočtu na dofinancovanie originálnych kompetencií na rok 2021 v čiastke 11 345 € /viď príloha č. 4. Pani
riaditeľka sa ospravedlnila, že minulú žiadosť predložili s chybou, kde z pôvodného rozpočtu na OK
zabudli odrátať chýbajúce prímy za obdobie január až máj 2021. Pani riaditeľka vysvetlila, že teraz žiadajú
finančné prostriedky len na dofinancovanie na opravy a údržby. To čo mali schválené na tento rok,
pokrývalo len mzdy. I. Kolárik sa spýtal, že keď boli žiaci na dištančnom vzdelávaní či sa neušetrilo na

energiách. Pani riaditeľka povedala, že nie, lebo sa dlho muselo temperovať kúrenie a to aj celý mesiac
apríl aj máj. Pani starostka podala návrh, že v budúcnosti by mali v škole rátať aj s vyplatením
koncoročných odmien pre zamestnancov zariadení ŠKD, MŠ a ŠJ. J. Bučko navrhol, že by bolo vhodné
dať už aj teraz odmenu pre týchto zamestnancov. Zaslúžia si to. Isto by každého potešilo aspoň 100 €. Pani
riaditeľka poďakovala za tento návrh odmien pre týchto zamestnancov. Jednalo by sa o sumu 1 000 €.
Starostka dala návrh, aby im tieto odmeny boli vyplatené v mesiaci január. Následne dala hlasovať za
dofinancovanie OK na rok 2021 v čiastke 11 345 € a vyplatenie odmien pre zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD
(100 € pre každého zamestnanca) v mesiaci január 2022.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Starostka prečítala žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Naše Podhorie, o.z. v čiastke 1200 € pre rok
2022 pre zabezpečenie športovej činnosti pre 3 mládežnícke družstvá /viď príloha č. 5. Všetci poslanci
podporili túto žiadosť s podmienkou, že družstvá musia byť riadne zaregistrované a čiastka im bude
vyplatená v dvoch splátkach po 600 €. Starostka dala za toto uznesenie hlasovať.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Následne informovala poslancov, že má byť vyhlásená výzva na rekonštrukciu kabín, tak starostka dala
hlasovať za zámer podania tejto výzvy na SFZ aj s prípadným spolufinancovaním. Všetci poslanci podporili
tento zámer.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Starostka prečítala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parcela EKN 826/6 od žiadateľov Slávia
Ďurčová, Ján Ďurčo, Mgr. Zuzana Hadvigová a Jarmila Adamcová /viď príloha č. 6. Poslanci zobrali na
vedomie uvedenú žiadosť s tým, že ak predložia chýbajúce dokumenty znalecký posudok a geometrický
plán nebudú mať pripomienky k odkúpeniu, keďže sa jedná o priamy vstup do dvora.
Bod č. 5
Starostka dala slovo hlavnej kontrolórke obce, aby prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 1. polrok 2022 /viď príloha č. 7. Kontrola bude zameraná na plnenie daňových
príjmov rozpočtu obce a kontrolu pokladnice za rok 2021. Starostka dala hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

X
X
X

Bod č. 6
Starostka obce sa vyjadrila k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 /viď príloha č. 8. V príjmoch sa zvyšovali
najviac položky na výnos dane z príjmov o sumu 26 514 €, ďalej sa upravili správne poplatky, za služby
v DS, sčítanie ľudu a dotácie od štátu a podobne, celkovo sa zvyšovali príjmy o 132 910 €. Čo sa týka
výdavkov tak tam sa tiež upravovali FP napr. dofinancovanie platov, sčítanie ľudu, úpravu plynu a elektriky
a podobne. Výdavky sa znížili o 15 055 €. Starostka dala hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Bod č. 7 a č. 8
Starostka obce predniesla poslancom na schválenie návrh VZN o poskytovaní FP na rok 2022 pre MŠ, ŠKD
a jedáleň spolu s návrhom rozpočtu na rok 2022. Rozpočet na roky 2023 a 2024 sa berie len na vedomie
/viď príloha č. 9. Bežný rozpočet na rok 2022 tvoria príjmy v čiastke 743 182 € a výdavky v čiastke 732
579 €. Finančné operácie v príjmoch sú 20 € a vo výdavkoch 10 273 €. Celkové príjmy a rovnako aj celkové
výdavky tvoria sumu 743 452 €. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a starostka ho odporúča schváliť
aj s navrhnutými originálnymi kompetenciami v čiastke 116 620 eur pre rok 2022, lebo sa ráta s navýšením
miezd o 3 % a keď sa rozpočet tvoril ešte sa o tejto skutočnosti nevedelo. Starostka dala hlasovať za
predložené VZN a rozpočet na rok 2022.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Bod č. 9
Starostka dala slovo hlavnej kontrolórke obce, aby prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na roky 2022-2024 /viď príloha č. 10. Na záver skonštatovala, že rozpočet je zostavený reálne
a preto ho odporúča schváliť. OcZ zobralo na vedomie toto stanovisko.
Bod č. 10
Starostka informovala, že:
- aktivačný pracovník rozniesol poukážky pre dôchodcov a aj mikulášske balíčky
- obec nemá žiadnych daňových dlžníkov
- že pomaly finišujú práce v budove s.č. 124 – modernizácia sociálnych zariadení.
Bod č. 11
Starostka otvorila diskusiu.
J.Bučko: rozšíriť kamerový systém pri obecný úrad prípadne rozšíriť verejné osvetlenie za KD
P.Petrek: dať vypracovať projekt na trvalé dopravné značenia
I.Kolárik: treba zrekonštruovať cesty nielen na „Novej ulici“ ale aj na „Lánoch“ a vstup pri OcÚ
Starostka prisľúbila, že v budúcom roku dá vypracovať cenové ponuky na kamery, na cesty aj dopravné
značenie. Takisto sa v budúcom roku kúpi nová vianočná výzdoba.

Bod č. 12
Pani starostka poprosila predsedníčku návrhovej komisie p. Doktorovú, aby prečítala návrh na uznesenie
/viď príloha č. 11. Následne dala za predmetný návrh hlasovať.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.:
Počet poslancov
1. Miloš Adamec
2. Jozef Bučko
3. Marta Doktorová
4. Ivan Kolárik
5. Mgr. Peter Petrek

Neprítomní
poslanci

Hlasovali ZA
X
X
X
X
X

Hlasovali PROTI

ZDRŽALI SA

Bod č. 13
Na záver starostka obce Bc. Alena Vranková poďakovala prítomným za účasť. Popriala všetkým príjemné
strávenie vianočných sviatkov a zaželala veľa šťastia v Novom roku 2022. Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Slatine nad Bebravou bolo ukončené o 19,00 hod.
Príloha č. 1: Prezenčná listina
Príloha č. 2: Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.09.2021
Príloha č. 3: Zámer na prenájom lekárne
Príloha č. 4: Opravená žiadosť o dofinancovanie OK na rok 2021
Príloha č. 5: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Naše Podhorie, a.s. na futbalovú činnosť
Príloha č. 6: Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov EKN 826/6
Príloha č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
Príloha č. 8: Návrh na zmenu rozpočtu-rozpočtové opatrenie 2/2021
Príloha č. 9: Rozpočet na roky 2022, 2023 a 2024 s VZN
Príloha č. 10:Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024
Príloha č. 11:Uznesenia zo zasadnutia OcZ

Zapísala :

Bc. Zuzana Filínová

Overovatelia: Miloš Adamec
Mgr. Peter Petrek
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