
  

 Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  12.12.2014 

 
 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: -  

P r o g r a m : 
 

1./ Otvorenie 

2./ Kontrola účasti 

3./ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4./ Kontrola plnenia uznesení 

5./Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2015,2016,2017, 

plán  

    kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

6./Predloženie a schválenie rozpočtu obce na rok 2015 

7./Predloženie a schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žbince 

8./Predloženie a schválenie rokovacieho poriadku OZ v Žbinciach 

9./Diskusia 

10./ Správa nezávislého audítora 

11./Návrh na uznesenie  

12./ Záver 

 

K bodu č. 1./ O t v o r e n i e  
 

 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal, otvoril a viedol starosta obce Ján Jurko. Privítal 

prítomných poslancov i ostatných prítomných, ktorí sa tohto riadneho zasadnutia zúčastňujú. 

Dal hlasovať za program z dnešného rokovania, ktorý poslanci obdŕžali. Program rokovania 

doplnil kontrolór obce a doplnil  bod 5./ o predloženie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2015. Za tento program zahlasovali všetci prítomní poslanci obce.   

 

K bodu č. 2./ Kontrola účasti 

 
     Starosta obce skonštatoval, že zo 4 poslancov bolo prítomných 4  a zároveň skonštatoval, 

že OZ je uznášaniaschopné. 

 
 

K bodu č. 3/2014 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice    

                              a zapisovateľa 

 
    Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: Ing. Tomáš Pastír,  Alexander Ožvat,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Martin Hudák a Anton Balog. 

Zapisovateľkou  na dnešnom zasadnutí je určená  Anna Kocúrová, pracovníčka obce. 
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K  bodu č. 4./ Kontrola plnenia uznesení 

 
Uznesenie č. 164/2014 / výspravka ciest / trvá 

Uznesenie č. 168/2014 / kúpa pozemkov na futbalovom ihrisku trvá 

Uznesenie č. 170/2014 – vypúšťanie splaškových vôd, miestne šetrenie vykonané – uznesenie 

splnené. 

Uznesenie č. 183 autobusové čakárne – trvá 

Starosta obce ďalej vykonal kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

a skonštatoval, že uznesenia boli splnené. 

 

K bodu č. 5./ Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k návrhu rozpočtu 

na  roky 2015,2016,2017, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

 
Daniel Dzuro oboznámil OZ s vykonaním kontrolnej činnosti na úseku plnenia uznesení zo 

zasadnutí OZ a zápisníc a skonštatoval, že uznesenia sú chronologicky usporiadané. Chýbajú 

v nich podpisy overovateľov, ktoré je potrebné doplniť a prezenčné listiny zo dňa 30.04 

a 26.6.2014.   

Starosta obce hneď skonštatoval, že tieto nedostatky boli odstránené. 

Zároveň hlavný kontrolór obce vyjadril stanovisko k rozpočtu obce a odporučil OZ prijať 

predložený rozpočet obce na rok 2015 s odporučenými úpravami bez výhrad. 

Obec Žbince zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 

 

 K bodu č. 6./ Predloženie a schválenie rozpočtu obce na rok 2015 
       

    Starosta obce predložil OZ spracovaný rozpočet obce, ktorý poslanci obdŕžali s pozvánkou  

teda mali dosť priestoru na jeho preštudovanie. Starosta obce ešte oboznámil poslancov 

s jednotlivými položkami príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Až na malé úpravy a to je 

príspevok pre ZKSM pri rímskokatolíckom farskom úrade v Žbinciach, neboli doporučené 

žiadne podstatné zmeny a k uvedenému rozpočtu neboli vznesené ani žiadne pripomienky až 

na pripomienku, p. Ing. Tomáša Pastíra, vysokým nákladom na dodávkové vozidlo obce 

a zvýšenie energií . 

Rozpočet obce bol jednohlasne prijatý a hlasovali za neho všetci prítomní poslanci obce 

Žbince. 

 

K bodu č. 7./Predloženie a schválenie zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Žbince 

 
    Ján Jurko, starosta obce predložil poslancom obce „ Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Žbince. Tieto zásady poslanci mali preštudované Až na §.22- 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom obce  bolo v bode c/  upravená čiastka z 15000,-€ na 

1000,- €. Zároveň bol doplnený tento § o písmeno e/, ktorý hovorí, že starosta obce informuje 

OZ o vykonanej zmene rozpočtu rozpočtovými opatreniami. 

Za prijatie týchto zásad hospodárenia obce Žbince hlasovali všetci prítomní poslanci. 
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K bodu č.8./Predloženie a schválenie rokovacieho poriadku OZ v Žbinciach 
  

 

     Starosta obce predložil nový rokovací poriadok obce. Naposledy bol tento rokovací 

schvaľovaný v októbri 2010. Vzhľadom k tomu, že zo zákona došlo k zmene, že už neexistujú 

mimoriadne OZ, ale  všetky sú riadne zasadnutia bolo potrebné po kontrole  Okresnou 

prokuratúrou prijať nový rokovací poriadok OZ. 

Dzuro Daniel, hlavný kontrolór obce, upozornil na chybu, že uznesenia z rokovania OZ 

podpisuje len starosta obce a zápisnicu podpisujú overovatelia zápisnice. 

Za tento predložený návrh rokovacieho poriadku OZ v obci Žbince hlasovali všetci prítomní 

poslanci. 

 

 

 

K bodu č. 9./ Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky  za 

rok 2013 a správa o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy  

 s účtovnou uzávierkou. 

 
     Starosta obce predložil a prečítal správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky 

za rok 2013, ktorú vykonal nezávislý audítor Ing. Vladimír Ladič, ktorý skonštatoval, že 

účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Žbince 

k 31.12.2013. 

Taktiež nezávislý audítor overil aj súlad Konsolidovanie výročnej správy s vyššie uvedenou 

účtovnou závierkou. 

 

K bodu č. 10/ Diskusia 
 

Do diskusie sa prihlásil : 

Alexander Ožvat – podotkol na rušenie nočného kľudu – pohostinstvom v obci Žbince. 

Je potrebné urobiť opatrenia v spolupráci s nájomcom tohto zariadenia. 

Anton Balog – Treba opätovne rozmýšľať a informovať sa o označení prechodu pre chodcov  

na štátnej ceste z rómskej osady smerom ku ZŠ s MŠ. 

Ďalej je potrebné rozmýšľať nad nočnými hliadkami z radov aktivačných pracovníkov. 

Ing. Tomáš Pastír navrhol spracovať plán zasadnutí OZ a navrhoval, aby OZ sa uskutočňovali 

1 x za dva mesiace a starosta obce dal hlasovať za tento návrh. Proti tomuto návrhu boli 

Hudák Martin, Ožvať Alexander, Anton Balog. Títo poslanci boli za návrh a to aby taký, aby 

OZ zasadalo 1 x mesačne. Proti tomuto návrhu bol Ing. Tomáš Pastír. 

V tejto časti diskusie poslanec Pastír chcel prehodnotiť plat starostu, ale vzhľadom k tomu, že 

sa neriešili  problémy na úseku dani a poplatkov, tento bod nebol prejednávaný.  

Keďže viac pripomienok ani dotazov nebolo zo strany prítomných vznesených nebolo, 

starosta obce ukončil diskusiu a požiadal predsedu návrhovej komisie o prednesení návrh na 

uznesenie. 
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K bodu č. 11./ Návrh na uznesenie 
 

   Ing.  Tomáš Pastír, predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý bol 

jednohlasne schválený a tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

 

K bodu č. 12./ Záver 
 

     Starosta obce Ján Jurko poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť na 

zasadnutí a ukončil  toto zasadnutie. 

 

Zapísala: Kocúrová Anna 

 

Overovatelia zápisnice:  Martin Hudák: ......................................................... 

                                              Anton Balog: .......................................................... 

 

 

 

 


