
Zápisnica č. 1/2023 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach  

konaného dňa 11.01.2023 

Prítomní:  5 poslanci OcZ podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  0 

- starosta obce 

- Margita Rybanská, hlavná kontrolórka obce 

- zamestnankyne obce 

 

Program: 

1.  Otvorenie,  kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

2.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa  

3.  Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z ostatného rokovania OcZ 

4.  Správa o činnosti OcZ od ostatnej schôdze 

5.  Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ za mesiac december 2022 

6.  Schválenie VZN č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni 

7. Prerokovanie hlavných zámerov obce pre volebné obdobie 2022 - 2026 

8. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2023 

9. Rôzne 

a) doplnenie členov komisie kultúry a športu 

b) vymenovanie nových členov krízového štábu obce pre volebné obdobie 2022-2026 

10. Diskusia 

11.Záver 

 

1. Otvorenie,  kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

     Rokovanie o 17.00 hod. otvoril a celý jeho priebeh viedol Ing. Pavol Foltán - starosta obce. 

Informoval poslancov, že priebeh zasadnutia sa nahráva. Poslanci boli uznášaniaschopní. 

Návrh program rokovania, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, 

bol upravený nasledovne: vypustené v bode Rôzne po a) vybavenie prijatých podaní – nebolo 

podané žiadne podanie a doplniť vymenovania nových členov krízového štábu obce pre 

volebné obdobie 2022 -2026. Program schválený jednomyseľne uzn.č. 1/2023. Všetky prijaté 

uznesenia z 3.zasadnutia OcZ  tvoria prílohu zápisnice 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 

    Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Martin Pediač a p. Mário Mišiak. 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená uznesením č. 2/2023. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Andrej Foltán a p. Tibor Šúň.  

Za zapisovateľku bola určená Milada Kováčová. 

 

3. Kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z ostatného rokovania OcZ 

      Starosta obce informoval, že na predchádzajúcej schôdzi boli určené komisie pri OcZ, boli 

odsúhlasené Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií obce Horné Vestenice – už 

sú podpísané, Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady – už 

je v platnosti, schválené predĺženie PHSR obce, plán zasadnutí, ktorý sa dodržuje, schválená  

Smernica č. 1/2013-  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  Horné Vestenice – 

podpísané, starosta obce informoval, že Čl. 19, ktorý znie: „Starosta obce je oprávnený schváliť 

rozpočtové opatrenia bez schválenia obecným zastupiteľstvom len v súvislosti s riešením 

pomoci obyvateľstvu pri prírodných katastrofách, nepredvídateľných živelných udalostiach 

a pri odstraňovaní ich následkov, a to len vtedy, ak nebolo možné pri takýchto udalostiach 

zvolať zasadnutie zastupiteľstva“ nie je v súlade so zákonom č. 387/2002 o riadení štátu 

v krízových situáciách, konzultoval to s vedúcim krízového odboru Okresného úradu 
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v Prievidzi,  v čase núdzového, krízového  stavu rozhoduje krízový štáb na čele so starostom, 

nie obecné zastupiteľstvo. Starosta uviedol, že predmetné uznesenie síce podpísal, aby to 

nebolo chápané ako robenie napriek, ale odporučil poslancom, aby toto uznesenie sami opravili 

zákonným spôsobom, pretože OcZ nemôže odoberať krízovému štábu obce zákonné práva pri 

riadení štátu v krízových situáciách. V čase krízovej situácie môže krízový štáb rozhodnúť 

o nákupe potrebných vecí aj bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Čl. 19, podľa starostu obce  

je nevykonateľný. 

Ing. Martin Pediač – chce vedieť, čo je v článku 19 zle napísané,  zákon č. 387/2002 čítal, 

počas mimoriadneho stavu, môže starosta urobiť rozpočtové opatrenie aj bez obecného 

zastupiteľstva, tak je to napísané aj v čl. 19, znenie článku je vykonateľné, 

Ing. Andrej Foltán – v čase krízovej situácie môže krízový štáb rozhodnúť o nákupe. 

Ďalej nebola schválená žiadosť p. Radky Svítkovej, písomne bola vyrozumená, schválené 

poukážky pre dôchodcov boli zrealizované. Vzaté na vedomie uzn.č. 3/2023. 

  

4.  Správa o činnosti OcZ od ostatnej schôdze 

     Správu o činnosti OcÚ od ostatnej schôdze OcZ predniesol  starosta obce Ing. Pavol Foltán. 

Starosta obce informoval o rozpočtovom opatrení č. 8/2022, ktoré bolo uskutočnené v rámci 

jeho kompetencií v decembri 2022. Rozpočtové opatrenie a správa o činnosti je prílohou 

zápisnice. Vzaté na vedomie uzn. č. 4/2023. 

 

5.  Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ  

     Informáciu o stave hospodárenia za mesiac december 2022 pripravila ekonómka obce  

p. Milena Šúňová. Na všetky otázky poslancov bolo zodpovedané. Informácia o finančnej 

situácii za december 2022 je prílohou zápisnice. Vzaté na vedomie  uznesením  č. 5/2023.  

 

6.  Schválenie VZN č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni 

     Návrh VZN č. 2/2023 na schválenie predložila Milada Kováčová. Návrh bol zverejnený 

v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, neboli k nemu 

doručené žiadne pripomienky. Hlavná zmena je vo výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup v školskej jedálni. Od 01.01.2023 sú v platnosti nové 

finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo, pre školskú jedáleň bolo na základe 

finančných prepočtov určené finančné pásmo 2, kde výška poplatku pre celodennú dochádzku 

dieťaťa do materskej školy je vo výške 1,90 € a výška poplatku pre zamestnancov je vo výške 

2,20 €. Návrh VZN je prílohou zápisnice. Schválené uzn.č. 6/2023. 

 

7. Prerokovanie hlavných zámerov obce pre volebné obdobie 2022 – 2026 

     Starosta obce predložil poslancom potrebu schváliť hlavné zámery obce pre volebné 

obdobie 2022 – 2026. Na základe predložených návrhov, potrieb obce a finančných 

prostriedkov poslanci OcZ schválili hlavné zámery obce pre volebné obdobie 2022- 2026: 

- Vonkajšia renovácia kultúrneho domu a okolia 

- Vonkajšia renovácia domu smútku a okolia 

- Multifunkčné a detské ihrisko 

- Kamerový systém 

- Prepojenie cesty k bytovým domom 

- Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice 

- Vybudovanie dažďovej kanalizácie od rodinného domu č. 225 - 233 

Schválené uzn.č. 7/2023. 
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8. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2023 

     Návrh rozpočtu obce na rok 2023 bol vzatý na vedomie na predchádzajúcom zasadnutí OcZ. 

Starosta obce na dnešnom zasadnutí v návrhu urobil úpravy v rámci zálohových faktúr na 

elektrickú energiu podľa aktuálnych zálohových faktúr, ktoré boli medzi časom doručené a sú 

nižšie ako sa predpokladalo na všetkých odberných miestach, doplnil sa kamerový systém (bol 

schválený v rámci hlavných zámerov), navýšená položka ochranné pracovné prostriedky, 

upravená položka servis, údržba, opravy, položka zimná údržba MK. Úpravami sa ubralo 

z jednotlivých položiek 8 400 € a niektoré položky boli navýšené o 3 000 €, rozdiel + 5 400 €. 

Zo zvyšných financií bolo 1 000 € pripočítaných na údržbu budov (materská škola), 1 000 € 

pripočítaných na príspevok pre dôchodcov nad 75 rokov a 3 400 € bolo pripočítaných na 

monografiu a kultúru.  

Na otázky ohľadom vysvetlenie jednotlivých položiek odpovedal starosta obce a ekonómka 

OcÚ. Poslanci sa pýtali, aké výdavky obsahujú jednotlivé položky – prevádzkové stroje, rôzne 

materiál, oprava MK, advokátske služby, projekty, odmeny poslancom, monografia obce.  

Ing. Martin Pediač – navrhol, aby kapitálový výdavky na multifunkčné ihrisko vo výške  

10 000 € boli presunuté na vonkajšiu renováciu domu smútku a okolia a kapitálové výdavky  

na nákup pozemkov vo výške 10 000 € boli presunuté na vonkajšiu renováciu kultúrneho domu 

a okolia.  

Starosta obce – nesúhlasil s presunom kapitálových výdavkov na nákup pozemkov, ktoré sú 

nevyhnutné k realizácii schváleného zámeru Prepojenie cesty k bytovým domov. Ide 

o pozemky pri RD č. 112,113, ktoré sa majú odkúpiť tiež aj s RD č. 114. Bola vynaložená 

veľká námaha, obišli sa už všetci známi majitelia, teraz je to pozastavené, nakoľko jedna 

z majiteliek zomrela a čaká sa na dedičské konanie, je možné sa v prípade ďalšieho dedenia už 

nebude ochota predať pozemky obci, dom č. 114 je obývateľný s kúpeľnou, chcú ho predať za 

5 000  €, keď ho obec kúpi, môže ho tak výhodne zas  predať p. Kucejovej za 5 000 €, 

pozemok sa môže rozdeliť - 2,4  m na šírku by si zobrala rodina Berecová RD č. 111 a zvyšok 

by si mohli na dvor odkúpiť p. Kucej a p. Kucejová za tú istú cenu ako obec odkúpi, je to 

rozvojový bod pre obec, môžu nám vytýkať, že sme to nekúpili, kúpiť – to je prvý krok,  

Ing. Martin Pediač – nákup pozemkov môže počkať, aj tak to bude ešte pár rokov stáť úhorom, 

kultúrny dom aj dom smútku potrebujú vonkajšiu renováciu,  

p. Mário Mišiak -  dvor nie je až tak široký, keď dáme Berecovým časť dvora a urobíme plot, 

tak obci tam skoro nič nezostane, keď to kúpime budeme mať len starosti, treba sa o to starať, 

aj keď to kúpime, nebudeme 100%- tným  vlastníkom, je tam veľa mŕtvych vlastníkov, keby 

tam už cesta stála, môže sa používať, ale novú stavbu tam stavať nemôžeme pokiaľ to nebude 

majetkovo vysporiadané, a načo by nám boli dve cesty pri sebe,  

Ing. Martin Pediač – ohľadom plota, chce vedieť, či existuje nejaká dohoda medzi obcou 

a rodinou Berecovou, že im obec vybuduje 60 m dlhý plot, 

Starosta obce – je email, kde si rodina Berecová stanovila podmienky na vybudovanie plota, 

nie je to však záväzné, dôležité bude ako sa k tomu postavia poslanci, dôležitá bude kúpno-

predajná zmluva, 

Mgr. Marta Humajová – bolo s tým už veľa práce, každý by chcel cestu, teraz je to zarastené, aj 

sa tam plánuje ihrisko, lepšie to bude vyzerať,  

Tibor Šúň – radšej dokončiť prepojenie cesty z krušovskej ulice k obecnému úradu, nezačínať 

novú akciu, to že nakúpime pozemky, ľudia nebudú vidieť, ale keď sa opraví dom smútku 

a kultúrny dom, to vidieť bude,  

Starosta obce – navrhol kompromis, aby sa nákup pozemkov po polroku prehodnotil, možno sa 

ekonomická situácia zlepší, s čím poslanci súhlasili. 
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Po diskusii sa nakoniec poslanci zhodli, že podporia návrh poslanca Ing. Pediača a zrušili 

v kapitálových výdavkoch nákup pozemkov vo výške 10 000 € a multifunkčné ihrisko vo výške 

10 000 € a presunuli ich na vonkajšiu renováciu kultúrneho domu a okolia a vonkajšiu 

renováciu domu smútku a okolia. 

Ing. Martin Pediač – dažďová kanalizácia – 6 000 €, či to bude dosť, položku rozpočtu podporí 

len pod podmienkou, že na práce budú všetky príslušné povolenia.  

Starosta obce – informoval, že od SPP sme obdržali výzvu na doplnenie žiadosti, ktorú podala 

obec na SPP ohľadom povolenia prác na dažďovej kanalizácii. 

Stanovisko k predloženému rozpočtu podala hlavná kontrolórka obce p. Margita Rybanská. 

Skonštatovala, že rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

a ostatných príslušných a doporučila ho schváliť. Stanovisko hlavnej kontrolórky je prílohou 

zápisnice, vzaté na vedomie uzn.č. 8/2023. 

Rozpočet na rok 2023 bol schválený uzn.č. 9/2023. Schválený rozpočet je prílohou zápisnice. 

 

9. Rôzne 

a) doplnenie členov komisie kultúry a športu – predseda kultúrnej komisie zatiaľ nechce 

dopĺňať žiadnych členov, pomoc pri akciách prisľúbili všetci poslanci. 

b) vymenovanie nových členov krízového štábu obce pre volebné obdobie 2022-2026 – členov 

krízového štábu vymenúva starosta obce: predseda Ing. Pavol Foltán, podpredseda: Mgr.Marta 

Humajová, členovia: p. Mário Mišiak, p. Milena Šúňová, p. Marta Anovčínová. Vzaté na 

vedomie uzn.č. 10/2023. 

 

10. Diskusia 

     V diskusii vystúpili: 

Starosta obce – predložil poslancom výkres od projektanta na dažďovú kanalizáciu 

s vysvetlením k jednotlivým dotazom od poslancom, 

Ing. Martin Pediač – ako predseda kultúrnej a športovej komisie navrhol nasledovné obecné 

akcie na r. 2023: 

28.01. – obecná zabíjačka 

05.02. – detský karneval, 

12.03. – oslavy MDŽ 

07.05. – oslavy Dňa víťazstva (Presmerie) 

Máj – majáles 

03.06. – oslavy MDD (asfaltové ihrisko) 

26.08. – oslavy SNP 

30.09. – uvedie monografie obce 

21.10. – posedenie s dôchodcami 

10.12. – stretnutie so sv. Mikulášom 

31.12. – výstup na Surdov 

p. Mário Mišiak – pýtal sa na sociálnej poisťovni, keď je poslanec PN, či môže prísť na 

zasadnutie a hlasovať, povedali mu, že nemôže 

Starosta obce – poslankyňa, ktorá bola PN sa vzdala odmien a na sociálnej poisťovni im bolo 

povedané, že cez vychádzku môže prísť na zasadnutie aj hlasovať, pritom odmien sa nemusela 

vzdať. Diskusné príspevky boli vzaté na vedomie uzn. č.  11/2023. 
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11. Záver 

     Na záver o 20.18 hod. starosta obce všetkým poďakoval za účasť a 3. rokovanie OcZ 

ukončil. 

 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa  11.01.2023 

 

 

 

 

Zapísala: Milada Kováčová 

 

 

Overovatelia:   Ing. Andrej Foltán     ......................................... 

 

                         p. Tibor Šúň                 ....................................... 

 

 

 

 


