
Zápisnica č. 6/2022 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach  

konaného dňa 15.12.2022 

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 a určenie overovateľov  

     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  

6. Určenie komisií OcZ a voľba ich členov a predsedov 

7. Novela Zásad odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií obce Horné Vestenice 

8. Schválenie Dodatku č . 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku   za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9.   Predĺženie platnosti PHSR obce Horné Vestenice 2014 - 2020 

     10. Prerokovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a návrhu pre roky 2024 a 2025 

11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach na rok 2023 

12. Novela Smernica č. 1/2013 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horné 

Vestenice 

13. Rôzne 

          a) žiadosť p. Radky Svítkovej, bytom Horné Vestenice 289 o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce 

14. Diskusia 

15.Záver 

 

1. Otvorenie,  kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu 

     Rokovanie otvoril a celý jeho priebeh viedol Ing. Pavol Foltán - starosta obce. Poslanci boli 

uznášaniaschopní. Program rokovania bol doplnený nasledovne: bod č. 11. Plán zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva  v Horných Vesteniciach na rok 2023 a bod č. 12  Novela Smernice  

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

Program schválený jednomyseľne uzn.č. 93/2022. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 

    Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Tibor Šúň a Ing. Andrej Foltán. 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená uznesením č. 94/2022. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Marta Humajová a Ing. Martin Pediač.  

 

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

      Starosta obce informoval, že predchádzajúca schôdza bola ustanovujúca, na ktorej sa ujali 

funkcie novozvolení poslanci a starosta obce, bola zriadená komisia ochrany verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií a poslanci určili plat starostu.  

Vzaté na vedomie uzn.č. 95/2022. 
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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, ktoré bolo uskutočnené v rámci jeho 

kompetencií. Rozpočtové opatrenie a správa o činnosti je prílohou zápisnice.  

Vzaté na vedomie uzn. č. 96/2022. 

 

5.  Informácia o finančnej situácii OcÚ a MŠ  

     Informáciu o stave hospodárenia za mesiac november 2022 pripravila ekonómka obce  

p. Milena Šúňová. Písomný prehľad o stave hospodárenia je prílohou zápisnice. Starosta obce 

informoval, že správu bytových domov robí obec (náklady na opravy, správa ČOV, ročné 

vyúčtovanie), nemáme na to žiadnu firmu. Z tohto dôvodu si obec prevádza časť finančných 

prostriedkov zo správy, ktorú uhrádzajú nájomníci, na obecný účet.  Poslanci sa informovali, či 

obec môže uvedenú správu vykonávať, hlavne správu ČOVky. Starosta obce odpovedal, že 

áno, pri spustení ČOV bol zaučený, kontrolné odbery nám robia Hornonitrianske bane, taktiež 

obec môže rozúčtovať elektrickú energiu z vlastných odberných miest. Tiež padla otázka, prečo 

má obec 7 účtov. Vysvetlenie podala ekonómka obce - obec musí mať dva účty od 2 rôznych 

bánk, zvlášť musí byť účet na zábezpeku bytových domov, nájomné bytových domov, správu, 

fond opráv a materská škola má tiež vlastný účet. Príjmy a výdavky za mesiac november 2022 

sú prílohou zápisnice. Vzaté na vedomie  uznesením  č. 97/2022.  

 

6. Určenie komisií OcZ a voľba ich členov a predsedov 
     Starosta obce navrhol zriadiť 2 komisie pri OcZ a to: Komisiu verejného poriadku, výstavby 

a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach a Komisiu kultúry 

a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach.  

Prijaté uzn.č. 98/2022. 

    Pre Komisiu verejného poriadku, výstavby a životného prostredia bol schválený predseda  

p. Mário Mišiak, členovia p.Tibor Šúň a Ing. Andrej Foltán. Schválené uzn.č. 99/2022. 

     Pre Komisiu kultúry a športu bol schválený predseda Ing. Martin Pediač a člen Mgr. Marta 

Humajová. Schválené uzn.č. 100/2022. 

 

7. Novela Zásad odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií obce Horné Vestenice 
     Starosta obce pripravil zmeny v zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií. 

Navrhol zvýšiť odmenu za účasť na rokovaní OcZ na 30,00 € (predtým 20,00 €), odmenu za 

účasť na akciách organizovaných obcou na 150,00 € pri účasti na 5 podujatiach aj pre členov 

komisií - neposlancov (predtým 100,00 € za 7 podujatí), zvýšiť mesačnú odmenu zástupcovi 

starostu na 100,00 € (predtým 65,00 €). Poslanci z uvedeným návrhom nesúhlasia, navrhli 

ponechať súčasný stav, súhlasili len s odmenou 100,00 € za účasť na 5 akciách organizovaných 

obcou pre poslancov a členov komisií – neposlancov. V novom znení boli Zásady odmeňovania 

poslancov OcZ a členov komisií obce Horné Vestenice schválené uzn.č. 101/2022 s účinnosťou 

od 01.01.2023. Upravené zásady sú prílohou zápisnice.    

 

8. Schválenie Dodatku č . 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku   

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
     Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 vypracoval starosta obce, bol zverejnený v zákonnom 

lehote na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce a neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky. Dôvodom zvýšenia poplatku za komunálny odpad z 20,00 €/ 1 osoba/ 1 rok    

na 23,00 €/ 1 osoba/ 1 rok sú objektívne zvýšené náklady na zber, zhodnotenie a zneškodnenie 

komunálneho odpadu v obci za rok 2022. Hlavne stúpla cena smetných nádob , dopravy a cena 

likvidácie nebezpečného odpadu. Návrhom Dodatku č. 1 sa mení výška poplatku za osobu 

a kalendárny rok na 0,0631 € / deň, t.j. 23,00 € / osoba / rok. Ostatné ustanovenia VZN  
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č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady ostávajú nezmenené. Schválené uzn.č. 102/2022. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 je 

prílohou zápisnice. 

 

9.   Predĺženie platnosti PHSR obce Horné Vestenice 2014 – 2020 
     Starosta obce informoval, že platnosť PHSR obce je aktuálne predĺžená do konca roka 2022. 

Navrhol jeho predĺženie o 1 rok, t.j. do 31.12.2023. Uvedený dokument obec potrebuje pri 

žiadostiach o dotácie a eurofondy. Poslanci schválili predĺženie PHSR obce Horné Vestenice 

2014 – 2020 do 31.12.2023. Schválené uzn. č. 103/2022. 

 

     10. Prerokovanie rozpočtu obce pre rok 2023 a návrhu pre roky 2024 a 2025 
          Návrh rozpočtu pre rok 2023 predložil starosta obce. Požiadal poslancov, aby sa vyjadrili 

k predloženému návrhu: 

    Poslanci mali viaceré pripomienky na výšku jednotlivých položiek, napr. zimná údržba   

500 €,  dohodári 800 €,  dopravné značenie 3 000 €, dokončenie dažďovej kanalizácie 6 000 €, 

multifunkčné ihrisko 10 000, nákup pozemkov – aké pozemky chce obec nakúpiť, údržba 

a modernizácia kultúrneho domu 6 000 € - starosta obce a ekonómka obce podali vysvetlenie 

k jednotlivým položkám. Návrh rozpočtu obce pre rok 2023 bol vzatý na vedomie č. 104/2022. 

Návrh rozpočtu obce pre roky 2024 a 2025 bol vzatý na vedomie uzn.č. 105/2022.Návrh 

rozpočtu obce pre rok 2023 a návrh rozpočtu pre roky 2024 a 2025 sú prílohou zápisnice.  

    

11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach na rok 2023 

     Uvedený bod bol doplnený poslancom Ing. Martinom Pediačom, navrhol, aby sa schválil 

plán rokovaní na rok 2023. Poslanci sa zhodli, že sa budú stretávať 1-krát za 2 mesiace 

2. stredu v mesiaci a to: 11.01., 08.03., 10.05., 12.07., 13.09., 08.11. V prípade potreby sa 

stretnú aj mimo plánovaných zasadnutí. Schválené uzn.č. 106/2022. 

 

12. Novela Smernice č. 1/2013 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce   

Horné Vestenice 
     Uvedený bod bol doplnený poslancom Ing. Martinom Pediačom. Predložil nasledovný 

návrh na zmenu Smernice č. 1/2013 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Horné Vestenice – Čl. 19 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom: 

a) „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“ 

Body a) a b) navrhol zrušiť.  

Starosta obce nesúhlasil s predloženým návrhom, pretože sa môže stať, že bude treba niečo 

operatívne riešiť, a tak bude musieť zvolávať zastupiteľstvo. Je dobré, keď má starosta určitú 

právomoc v rámci finančných presunov medzi rozpočtom. 

Uvedeným návrhom bola vzatá kompetencia starostu obce robiť presuny v rámci rozpočtu 

obce. Doteraz mohol bez súhlasu obecného zastupiteľstva robiť presuny v rámci rozpočtu obce 

(rozpočtové opatrenia) do výšky 10 000 €. Poslanec Ing. Andrej Foltán navrhol, aby bola 

starostovi umožnená aspoň minimálna operatívna úprava rozpočtu do výšky 1 000 €. 

Návrh poslanca Ing. Martina Pediača bol schválený uzn.č. 107/2022. Upravená smernica je 

prílohou zápisnice.  
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13. Rôzne 

          a) žiadosť p. Radky Svítkovej, bytom Horné Vestenice 289 o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce – p. Svítková doručila žiadosť o odkúpenie časti pozemku z parcely KN-E  

č. 502, ktorá je vo vlastníctve obce  a ktorá susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľky. Ide 

o cca 250 m
2
. Starosta obce a poslanci boli priamo na mieste posúdiť, či je predaj možný 

a výhodný pre obec. Časť pozemku, ktorý chce p. Svítková odkúpiť zasahuje do prechodnej 

cesty na Zajarčie a jarku, ktorý je problematický z hľadiska tečúcej vody v čase silných 

dažďov. Taktiež, celý pozemok p. Svítkovej je očistený od stavieb, takže predaj pozemku ako 

priľahlého ku stavbe žiadateľky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  nie je možný. 

Poslanci žiadosť p. Svítkovej neschválili uzn.č. 108/2022. 

 

14. Diskusia 

     V diskusii vystúpili: 

Starosta obce – oboznámil poslancov, že obec na konci kalendárneho roka zvykla obdarovať 

občanov nad 75 rokov finančnou hotovosťou vo výške 50,00 €. Poslanci uzn.č. 109/2022 

schválili vianočný príspevok pre občanov nad 75 rokov vo výške 50,00 €. 

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

akcie: 

01.01.2023 o 00,30 hod. privítanie nového roka s občanmi pred kultúrnym domom  

28.01. 2023 – obecná zabíjačka v kultúrnom dome. Ostatné akcie sa doriešia na januárovom 

zasadnutí. 

   

 

9. Záver 

     Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť a 2. rokovanie OcZ ukončil. 

 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 

 

V Horných Vesteniciach dňa  15.12.2022 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Marta Humajová ......................................... 

 

 

                         Ing. Martin Pediač          ....................................... 

 

 

 

 


