
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 04.12.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 01.12.2018 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

5. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019 

7. Návrh VZN o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce 

na dieťa MŠ na rok 2019 

8. Návrh cenníka obecných služieb a poplatkov na rok 2019 

9. Rôzne: 

Volebný program na roky 2018-2022 

Prevádzkový poriadok detského ihriska  

Časový harmonogram zasadnutí OZ 

Zriadenie nadzemného optického vysokorýchlostného vedenia a vydanie územného 

rozhodnutia na realizáciu stavby 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

Overovatelia:  Mgr. Ján Šušoliak 

  Ing. Ján Cabadaj 

                         

Prejednávané body programu: 

 

1. Otvorenie a program zasadnutia 

 

Rokovanie zasadnutia otvorila pani starostka Anna Šušoliaková, privítala  prítomných 

a  predniesla program rokovania. Program rokovania bol prijatý bez zmien. 

 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku zápisnice p. starostka určila pani Alžbetu Naňovú. Overovatelia zápisnice 



boli Mgr. Ján Šušoliak a Ing. ján Cabadaj. 

 

Za:  5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 

01.12.2018 

 

     Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 01.12.2018 a konštatuje, že 

uznesenia sú splnené. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

 

     Návrh rozpočtu na rok 2019 previedla p. Alžbeta Naňová účtovníčka obce. Poslanci OZ po 

diskusii návrh rozpočtu na rok  2019 schválili. Návrh rozpočtu je prílohou zápisnice. 

     

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

5. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 

 

Pani starostka predniesla návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019.  

 Poslanci OZ prednesený návrh VZN po diskusii schválili. Návrh VZN o dani 

z nehnuteľnosti je prílohou zápisnice. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019 

 

Pani starostka predniesla návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019. 

Poslanci OZ prednesený návrh VZN po diskusii schválili. Návrh cenníka tvorí prílohu 

zápisnice. 

 



Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

7. Návrh VZN o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu 

obce na dieťa MŠ na rok 2019 

 

Pani starostka predniesla návrh VZN o určení výšky normatívu a dotácie na 

prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ na rok 2019. Návrh VZN tvorí prílohu 

zápisnice. 

Poslanci OZ prednesený návrh VZN po diskusii schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

 

8. Návrh cenníka obecných služieb a poplatkov na rok 2019 

 

Pani starostka predniesla návrh cenníka obecných služieb a poplatkov na rok 

2019. Návrh cenníka tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci OZ prednesený návrh cenníka po diskusii schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

9. Rôzne 

 

Volebný program na roky 2018-2022 

 

Pani starostka preniesla poslancom OZ návrh volebného programu na roky 2018-2022. 

Tento program obsahuje akcie, ktoré sú rozdelené na dve plánované oblasti investície 

z rozpočtu obce a investície z finančných prostriedkov štátu a EÚ.   

Návrh volebného programu je prílohou zápisnice a poslanci OZ ho bez pripomienok 

schválili. 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

 



Prevádzkový poriadok detského ihriska  

 

 Pani starostka oboznámila poslancov OZ s vykonanou ročnou kontrolou bezpečnosti 

detského ihriska a jeho zariadení firmou EKOTEC spol. s.r.o. Bratislava, ktorá konštatovala, že 

zariadenie detského ihriska MŠ a detského parku spĺňa požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia detí, okrem zistených malých nedostatkov. Zároveň uložila vypracovanie 

poriadku detského ihriska a založenie knihy kontrol. 

 Pani starostka predniesla návrh prevádzkového poriadku detského ihriska. Poslanci OZ 

informáciu o hlavnej ročnej kontrole bezpečnosti detského ihriska vzali na vedomie 

a prevádzkový poriadok schválili. 

 Správa z vykonanej kontroly je prílohou tejto zápisnice. 

  

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Časový harmonogram zasadnutí OZ 

 

 Pani starostka predniesla návrh časového harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2019, 

zároveň konštatovala, že tieto termíny zasadnutí OZ sú v súlade so zákonom (t.z. 4 krát ročne), 

avšak OZ sa budú v priebehu roka zvolávať podľa potreby. Poslanci OZ návrh harmonogramu 

schválili.  

 Časový harmonogram tvorí prílohu zápisnice. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Zriadenie nadzemného optického vysokorýchlostného vedenia a vydanie územného 

rozhodnutia na realizáciu stavby 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov s emailom od pána Mária Geletu z Pribety 

o možnosti zriadiť vysokorýchlostné optické vedenia s prípojkou do každého domu. Bolo 

konštatované, že investíciu je možno zrealizovať do konca roka 2019 s tým, že od obce 

potrebujú územné rozhodnutie na realizáciu stavby, nakoľko nadzemné vedenia môžu byť 

zriadené len vtedy, ak to má obec v územnom pláne. Celú investíciu hradí spoločnosť.  

 Poslanci OZ schválili zriadenie nadzemného optického vedenia s prípojkou do každého 

domu a vydanie územného rozhodnutia na realizáciu stavby.  

 Email je prílohou zápisnice. 

 

Za: 5 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

 

Diskusia  

 

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. Poslanec OZ Ing. Daniel Ďuriš 

v rámci diskusie predniesol návrh predpisov obce (zásady odmeňovania, PHSR obce, 

komunitný plán sociálnych služieb obce, program odpadového hospodárstva obce), ktoré boli 

odložené na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

10. Návrh na uznesenia 

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré poslanci 

jednohlasne schválili.  

Hlasovanie: 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

Pani starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie OZ. 

 

V Šrobárovej, dňa 10.12.2018    

 

        

 .......................................     ............................................. 

     Anna Šušoliaková            Mgr. Ján Šušoliak 

        starostka obce                   zástupca starostky 

 

Zapisovateľka:      

Alžbeta Naňová          …...................................................... 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ján Šušoliak ................................................... 

Ing. Ján Cabadaj .................................................... 

 

 


