
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 09.12.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 07.10.2022 

4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Šrobárová 

5. Vyhodnotenie hospodárenia za III. štvrťrok 2022 

6. Záznam z kontroly hlavného kontrolóra 

7. VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šrobárová 

8. VZN č.1/2023 obce Šrobárová o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 

všeobecné záväzné nariadenie 

9. VZN č. 2/2023VZN  obce Šrobárová o dani z nehnuteľnosti  

10. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie a záver 

 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

 

Overovatelia:    Miloš Babiš 

                          Mgr. Lukáš Gere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prejednávané body programu: 

 

1. Otvorenie a program zasadnutia 

Rokovanie zasadnutia otvoril pán starosta Mgr. Ján Šušoliak, privítal  prítomných 

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

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľku zápisnice p. starosta určil pani Alžbetu Naňovú. Za overovateľov zápisnice 

určil p. Miloša Babiša a Mgr. Lukáša Gereho 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia  

     Pán starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 

07.10.2022. Uznesenie je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Šrobárová 

     Pán starosta oboznámil poslancov o vyhlásenom výberovom konaní schválenom obecným 

zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 07.10.2022 uznesením č. 36/2022. Do výberového konania 

sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky na základe vyhláseného výberového 

konania. O termíne konania voľby na hlavného kontrolóra boli uchádzači vyrozumení. Jeden 

z kandidátov Ing. Daniel Ďuriš sa prezentoval poslancom obecného zastupiteľstva. Druhý 

kandidát JUDr. Imrich Koči sa na výberovom konaní nezúčastnil. Poslanci si na zasadnutí 

zvolili trojčlennú komisiu v nasledovnom zložení: Kristián Cabada, Jozef Štupický a Ing. Pavol 

Kaplík, Phd.. Následne prebehla tajná voľba na hlavného kontrolóra obce. Člen určený  

komisiou p. Jozef Štupický  oboznámil poslancov o výsledku volieb. Za hlavného kontrolóra 

obce bol zvolený JUDr. Imrich Koči.  

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

 

5. Vyhodnotenie hospodárenia za III. štvrťrok 2022 

Vyhodnotenie hospodárenia za III. štvrťrok 2022 a úpravu položiek rozpočtu dostali 

poslanci domov na preštudovanie. Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa 

k predloženému materiálu vyjadrili prípadne dotazovali. Pán poslanec Ing. Kaplík sa 

informoval ohľadom položky všeobecné služby – aké výdavky daná položka obsahuje  



a položky elektrická energia za verejné osvetlenie, kde je taktiež výraznejšia zmena rozpočtu.  

Účtovníčka obce na dané otázky odpovedala. Ďalšie otázky ani pripomienky vznesené neboli. 

Vyhodnotenie hospodárenia s úpravou položiek rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

 

6. Záznam z kontroly hlavného kontrolóra 

 Pán starosta obce Mgr. Ján Šušoliak prečítal záznam z kontroly hlavného kontrolóra obce.  

Záznam  tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

7. VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šrobárová 

Predmetné VZN dostali domov na preštudovanie. Predložené VZN poslanci schválili bez 

zmien a doplnení. VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

8. VZN č. 1/2022 obce Šrobárová o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 

všeobecné záväzné nariadenie 

  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady bolo zaslané na 

preštudovania. Pán starosta informoval poslancov, že sa nenavrhujú žiadne zmeny v poplatkoch 

na  2023. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.  VZN je prílohou 

tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

9. VZN o dani z nehnuteľností obce Šrobárová  

VZN o dani z nehnuteľností bolo zaslané na preštudovania. Pán starosta informoval 

poslancov, že sa nenavrhujú žiadne zmeny v sadzbách na rok 2023. Poslanci s predloženým 

návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.  VZN je prílohou tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 



Zdržal sa:0    

 

10. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

Návrh rozpočtu dostali poslanci domov na preštudovanie. Nakoľko prílohou návrhu rozpočtu 

nebolo stanovisko hlavného kontrolóra poslanci prerokovanie návrhu rozpočtu presunuli na 

najbližšie zasadnutie OZ.   

Hlasovanie: 

 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

11. Rôzne 

            V bode rôznom bolo umožnené vystúpenie občanom, ktorí sa zúčastnili na 

 zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu vyjadrenia nespokojnosti zo zrušením základnej 

školy v Šrobárovej. Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 

07.10.2022 uznesením č. 39/2022 schválilo zrušenie základnej školy z ekonomických dôvodov 

a dlhodobo nízkeho počtu žiakov. Vyjadrili nespokojnosť, s tým, že občania obce neboli vopred 

informovaní o predloženom návrhu na zrušenie základnej školy.  Prítomní občania žiadali, aby 

sa škola udržala, nakoľko má riaditeľka ZŠ prísľub rodičov, že počet  žiakov sa navýši od 

septembra 2023 na 7 žiakov. Pán starosta a poslanci informovali prítomných, že pri tak nízkom 

počte žiakov ako je súčasnosti je pre obec finančne neudržateľné školu prevádzkovať 

a niekoľkoročným problémom je aj, že rodičia dávajú svoje deti do základnej školy 

v Marcelovej a nie do našej. Na získanie potrebných finančných prostriedkov navrhovali 

opatrenia na vykrytie chýbajúcich finančných prostriedkov zvýšením miestnych daní 

a poplatkov, zrušením niektorých poskytovaných služieb občanom, znížením počtu 

zamestnancov obce a presunu časti finančných prostriedkov určených  pre materskú  školu na 

financovanie základnej školy.  

 Pán poslanec Ing .Pavol Kaplík, PhD. dal návrh na hlasovanie, a to za zrušenie 

 uznesenia č. 39/2022 zo dňa 07.10.2022. Za zrušenie uznesenia poslanci hlasovali nasledovne:  

Hlasovanie: 

Za zrušenie uznesenia: Ing. Pavol Kaplík, PhD. 

Proti zrušeniu uznesenia: Miloš Babiš, Mgr, Lukáš Gere, Jozef Štupický a Kristián Cabada 

Zdržal sa: 0 

 Prítomní občania zároveň predložili poslancom obecného zastupiteľstva  

prostredníctvom predkladateľa petíciu, ktorou žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby uznesením 

rozhodlo o zachovaní ZŠ v našej obci a zároveň ústne žiadajú obecné zastupiteľstvo 

o vyhlásenie referenda. 

 Poslanci predloženú petíciu a žiadosť o vyhlásenie referenda vzali na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0    

 

 

 

 



12. Návrh na uznesenie      

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. Za jednotlivé body 

rokovania a návrhy  poslanci hlasovali samostatne.    

Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

  

V Šrobárovej, dňa 16.12.2022  

 

        

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

     Mgr. Ján  Šušoliak            Jozef Štupický           

        starostka obce                   zástupca starostu 

 

 

Zapisovateľka:   Alžbeta Naňová  ..............… Overovatelia: 

            Miloš Babiš      ..................................  

                                                                                   Mgr. Lukáš Gere  ................................. 

 

 

 

 


