Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 22.09.2021
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Voľba hlavného kontrolóra
Správa audítora
Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Úprava rozpočtu
Žiadosť Róbert Kráľ
Žiadosť František Šabík
Rôzne
Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Miroslav Kráľ. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval,
že počet prítomných poslancov je všetkých 5 (Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle,
P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová). Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložený programom rokovania OZ.
Hlasovanie: za: 0
proti: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
zdržali sa: 0
Poslanec Ing. M. Brisuda navrhol doplniť program zastupiteľstva o tieto body:
1) Prerokovanie vyplatenie stavebných úprav na schodoch do obecných potravín
2) Prehodnotenie používania financií pre starostu bez súhlasu obecného zastupiteľstva
3) Informácie k zámeru predaja obecného pozemku Ing. Bohumírovi Šabíkovi
4) Prerokovanie nepodpísaných bodov uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Po prerokovaní navrhovaných doplňujúcich bodov bol zostavený nový program rokovania
obecného zastupiteľstva nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a volebnej komisie
Kontrola uznesenia
Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Voľba hlavného kontrolóra
Správa audítora
Úprava rozpočtu
Žiadosť Róbert Kráľ
Žiadosť František Šabík
Žiadosť AS izol s.r.o. konateľka Simona Tomovičová o opravu schodiska a dverí v
prenajatej obecnej budove
Rôzne
Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Záver

Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje nový programom rokovania OZ.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie
Overovatelia zápisnice :
Ing. Milan Brisuda, Monika Furová
Návrhová a volebná komisia :
Ing. Patrik Füle, Peter Martinkovič
Zapisovateľka:
Ing. Helena Tomovičová
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
3. Informácia o plnení uznesení zo 17. zasadnutia OZ
Plnenie uznesení zo 17. zasadnutia OZ podrobne predložil starosta obce.
Starosta obce nepodpísal uznesenie č. 208/2021. S uznesením nesúhlasí, nakoľko obecné
zastupiteľstvo sa môže zaoberať len oficiálnymi dokumentami, nie mailovou dokumentáciou.
Starosta obce nepodpísal uznesenie č. 209/2021. S uznesením nesúhlasí, nakoľko uvedené pozemky
sa nemôžu predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Vec je postúpená na Prokuratúru SR.
Starosta obce nepodpísal uznesenie č. 210/2021. S uznesením nesúhlasí, nakoľko žiadosti, sťažnosti
je kompetentná prijímať len obec Červený Hrádok v podateľni obecného úradu. Zástupca starostu
nemá kompetenciu na preberanie spisovej dokumentácie. Vec je postúpená na Prokuratúru SR.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo
17. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
4. Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
Starosta obce informoval o výzve a podmienkach podania projektu na rozšírenie kapacity
existujúceho objektu materskej školy prístavbou, nadstavou, rekonštrukciou, zmenou dispozície
objektov na základe Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Výška príspevku
celkových oprávnených výdavkov na jedno novovytvorené miesto je max. 8 950,00 Eur s DPH a na
zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre jedno dieťa je 2 900,00 Eur s DPH. Podmienkou
je zvýšiť kapacitu škôlky minimálne o 10 nových miest. V rámci projektu sa môžu zapojiť
doplnkové aktivity, ktoré sú vo výzve uvedené. Realizácia projektu musí spĺňať prvky
bezbariérovosti, ktoré sa do projektovej dokumentácie musia zapracovať.
Náklady na realizáciu projektu, t. j. vypracovanie projektu, resp. žiadosti o NFP s kompletnými
podkladmi a prílohami je 1 750,00 € bez DPH, teda 2.100,- € s DPH. Projektová dokumentácia je
oprávneným výdavkom.
Uzávierka druhého kola je 01.11.2021, následne každé dva mesiace.
Zatiaľ sú k dispozícii cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie: Ing. Milan
Molnár – cenová ponuka 16 000,- € a Ing. Candrák zatiaľ od 2640,- € do 3000,- € s DPH.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje predloženie výzvy ŽoNFP na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, vypracovanie
žiadosti externým projektovým manažmentom a vypracovanie projektovej dokumentácie na
rozšírenie kapacity objektu materskej školy.

Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
5. Voľba hlavného kontrolóra
Výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce sa konalo na 18. zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 22.09.2021. Zápis z výberového konania je súčasťou tejto zápisnice. Do
výberového konania sa prihlásila iba jedna uchádzačka. Na základe vyhodnotenia prihlášky
uchádzačky boli vyhotovené hlasovacie lístky, na ktorom bolo uvedené meno kandidátky. Každý
poslanec obdržal hlasovací lístok a obálku. Počet platných hlasovacích lístkov bol 5, počet platných
hlasov bol 5. Na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Červený Hrádok bola Anna
Šabíková zvolená do funkcie hlavnej kontrolórky obce na obdobie od 1.10.2021 do 30.09.2027.
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Hrádok podľa § 11 ods. 4 písm. j zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.
Konštatuje, že
podmienky uvedené v uznesení č. 184/2021 z 29.03.2021 boli splnené uchádzajúcou sa kandidátkou
na funkciu hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Berie na vedomie
výsledky hlasovania voľby hlavnej kontrolórky obce Červený Hrádok na funkčné obdobie 20212027.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Konštatuje, že
na základe výsledkov voľby hlavnej kontrolórky obce Červený Hrádok bola Anna Šabíková zvolená
do funkcie hlavnej kontrolórky obce na obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2027
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Schvaľuje
plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18c zákon č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu
podľa počtu obyvateľov obce, pre našu obec to znamená koeficient 1,15, t. j. koeficient do 500
obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške
30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. Plat sa určuje v závislosti od dĺžky pracovného času.
Mesačný plat hlavného kontrolóra sa vypočíta nasledovne:
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok x
koeficient: 1 133,00 € x 1,15 = 1 302,95 €
úväzok 0,040: 1 302,95 € x 30,00% = 67,75 €
Plat mesačne: 68,00 € . Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová

proti: 0
zdržali sa: 0
6. Správa audítora
Zhrnutie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidovanej
účtovnej závierky jednotky obce Červený Hrádok z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k
31.12.2020 bola obecnému zastupiteľstvu poskytnutá. Poslankyňa M. Furová sa pýtala, načo bol
obci urobený audit, keď ten obec nepotrebuje. Starosta obce upozornil poslankyňu Furovú, že daný
audit musí robiť obec zo zákona a robí tak každý rok.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok berie na vedomie správu nezávislého audítora
konsolidovanej účtovnej závierky.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
Zhrnutie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Červený
Hrádok z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 bola obecnému zastupiteľstvu
poskytnutá.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok berie na vedomie správu nezávislého audítora
individuálnej účtovnej závierky.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0.
7. Úprava rozpočtu
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v z.n.p. a
na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol predložený
poslancom na prerokovanie. Úprava rozpočtu bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov
za obec tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Úpravou rozpočtu sa zachová prebytok rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Hrádok podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje úpravu rozpočtu obce v príjmovej aj výdavkovej časti.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 1 – Ing. M. Brisuda
8. Žiadosť Róbert Kráľ
Dňa 11.08.2021 na obecný úrad doručili p. Róbert Kráľ a p. Mária Cypriánová žiadosť o povolenie
spevnenia plochy k parcele č. 107/1 a to vykonaním prác na parcele „C“ č. 203/1 k. ú. Červený
Hrádok vo vlastníctve obce a to vykonaním prác na trávnatej ploche v šírke asi 3,40 m bude
položený pás geotextílie a naň vysypaný makadam / štrk. Práce vykonajú majitelia pozemku parc. č.
107/1, t. j. žiadatelia.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali a obecné zastupiteľstvo schvaľuje terénne
úpravy v uvedenom rozsahu.
Hlasovanie: za: 5 - (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová)
proti: 0
zdržali sa: 0
9. Žiadosť František Šabík
Dňa 07.09.2021 na obecný úrad doručil Ing. František Šabík žiadosť o zabezpečenie odvodnenia
Hviezdoslavovej ulice. Žiadosť odôvodnil tým, že po rekonštrukcii mosta na Hviezdoslavovej ulici

sa prerušil betónový žľab, po ktorom sa odvádzala voda do priekopy. Vzniká tak situácia s
neúmerným zaplavovaním, ktorá sa neustále opakuje. Prostredníctvom obecného úradu žiada
zabepečiť také technické riešenie, ktoré valiacu vodu z cesty a žľabu zvedie bezpečne späť do
betónovej priekopy.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali. Prerokovali aj návrh možného a
realizovateľného technického riešenia, ktoré by valicu vodu z cesty a žľabu odviedlo do priekopy. V
úprave rozpočtu č. 4 boli na riešenie tohto technického stavu vyčlenené rozpočtové prostriedky.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali a obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zabezpečením odvodnenia Hviezdoslavovej ulice.
OZ schvaľuje realizáciu navrhovaného riešenia na odvodnenie cesty a žľabu na Hviezdoslavovej
ulici.
Hlasovanie: za: 5 - (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová)
proti: 0
zdržali sa: 0
10. Žiadosť AS izol s.r.o. konateľka Simona Tomovičová o opravu schodiska a dverí v
prenajatej obecnej budove
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od nájomcu obecnej budovy AS izol., s.r.o. konateľkou
Simonou Tomovičovou o opravu schodiska pri vstupe do obecnej budovy a zadných dverí –
potraviny.
OZ schvaľuje opravu schodiska a zadných dverí, nakoľko finančné prostriedky na opravu
schodiska a zadných dverí obecnej budovy - potraviny boli v úprave rozpočtu zapracované.
Hlasovanie: za: 4 - (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič)
proti: 0
zdržali sa: 1 - (Bc. S. Tomovičová)
11. Rôzne
Ing. M. Brisuda sa spýtal, v akom stave je príprava výstavby obecných bytov. Starosta podal
informáciu, že prebieha stavebné konanie.
Ing. P. Füle upozornil na trhliny na budove Domu smútku. Starosta informoval, že trhliny na
budove spôsobili korene stromov. V rámci rekonštrukcie vonkajšieho plášťa sa trhliny
zrekonštruujú v budove Domu smútku.
Ing. M. Brisuda dotazoval, že by bolo vhodné prostredníctvom miestneho rozhlasu upozorniť
vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali na chodníkoch. Starosta uistil, že upozornenie
bude vyhlásené. Upozornenie o zákaze parkovania na chodníkoch bolo vyhlasované už aj v
minulosti.
Ing. M. Brisuda namietal výrobu dvojdresu do kuchyne ZŠ s MŠ, nakoľko sa mu nepáčili nity na
dvojdrese. Starosta obce informoval poslanca, že dvojdres prišla vyzdvihnuť vedúca školskej
jedálne pani Katarína Sviteková s manželom a po naložení na prívesný vozík im dvojdres vypadol z
prívesného vozíka na cestu a potom manžel Kataríny Svitekovej doma opravoval nitovanie na
dvojdrese.
Ing. B. Šabík sa dotazoval k žiadosti o odkúpenie pozemku, z akého dôvodu vec bola postúpená na
prokuratúru. Starosta informoval, že uvedené pozemky sa nemôžu predať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
M. Furová sa spýtala, koľko stromov sa vypíli kvôli výstavbe obecných bytov. Starosta podal
informáciu, že výrub stromov bude riešiť firma, ktorá bude výstavbu bytovky realizovať a Odbor
životného prostredia Zlaté Moravce, ktorý sa už územnom konaní k výrubu vyjadroval.

P. Martinkovič sa spýtal, aká je situácia prípravy odpredaja budovy obecného múzea formou
verejnej obchodnej súťaže. Starosta informoval, aby sa mohla verejná obchodná súťaž uskutočniť,
čaká sa na vypracovanie posudku od znalca.
OZ berie na vedomie informácie a odpovede starostu obce.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
12. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Návrhová komisia predložila na schválenie návrh na uznesenia z 18. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok uznesenia obecného zastupiteľstva č. 211/2021 až
226/2021 berie na vedomie bez výhrad.
Hlasovanie: za: 5 - Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0

13. Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Červenom Hrádku, 22.09.2021
Overovatelia zápisnice :
Ing. Milan Brisuda

…………………………

Monika Furová

…………………………

Zapisovateľka Ing. Helena Tomovičová

…………………………

………………………….…
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce
podpísané elektronicky

