Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2021
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Predĺženie platnosti aktuálneho PHSR Obce Červený Hrádok
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít existujúcich objektov
materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície
objektov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-CS221-2021-67“, a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
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 4 z 5 (M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.
Tomovičová). Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné. Ing. Milan Brisuda sa
ospravedlnil je PN.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie
Overovatelia zápisnice :
Ing. Patrik Füle, Peter Martinkovič
Návrhová komisia:
M. Furová, Bc. Simona Tomovičová
Zapisovateľka:
Lenka Šabíková
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
3. Informácia o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ
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
18. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S. Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
4. Predĺženie platnosti aktuálneho PHSR Obce Červený Hrádok
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov definuje

Program rozvoja obce ako strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade
s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority
ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza.
Existencia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je podmienkou pre získanie
zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce.
Aktuálne platným rozvojových dokumentom obce je „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Červený Hrádok na roky 2014-2020“. Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku
schválilo tento strategický dokument na svojom rokovaní dňa 30.03.2016. Platnosť tohto
dokumentu končí k decembru 2020.
Vypracovanie a schválenie nového PHSR obce Červený Hrádok je podmienené schválením sústavy
programových dokumentov k novému programovému obdobiu 2021-2027 na úrovni
centrálnych orgánov, s ktorými by mal korešpondovať.
Z dôvodu konania parlamentných volieb, transformácie Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie
SR – v gescii ktorého je teraz celá agenda regionálneho rozvoja a eurofondov, tiež kvôli
opatreniam prijatým proti šíreniu vírusu COVID 19 – došlo k výraznému zdržaniu prípravy
nového programového obdobia 2021-2027.
V súčasnom období stále prebieha pripomienkovanie novej metodiky tvorby integrovanej
územnej stratégie (ktorá zahŕňa a definuje aj metodiku tvorby PHSR) zástupcami
kompetentných sekcií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pri podávaní nových Žiadostí o NFP je však nevyhnutnou podmienkou oprávnenosti súlad
predkladanej žiadosti s platným rozvojovým dokumentom obce – PHSR.
Pôvodne plánovaný termín uzavretia výziev v Operačných programoch Európskych
štrukturálnych investičných fondov bol do konca roku 2020. Do konca roku 2020 bolo možné
podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, do konca roku 2023
implementácia projektov.
V súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu vírusu COVID 19 boli tieto pôvodné termíny
predĺžené a Žiadosti o NFP budú môcť byť v Operačných programoch podávané aj v roku
2021.
Z uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie platnosti aktuálneho Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červený Hrádok na roky 2014-2020 na obdobie do
schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červený Hrádok na
roky 2021-2030, najneskôr však do 31.12.2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje predĺženie platnosti aktuálneho PHSR
Obce Červený Hrádok na roky 2014-2020 na obdobie do schválenia nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červený Hrádok na roky 2021-2030, najneskôr však
do 31.12.2022.
Hlasovanie: za: 4- M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
5. ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít existujúcich objektov
materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-CS221-2021-67“, a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce
Starosta obce Mgr. Miroslav Kráľ informoval poslancov o predložení ŽoNFP za účelom realizáciu
projektu „MŠ ČERVENÝ HRÁDOK-ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ FORMOU PRÍSTAVBY

PRIESTOROV“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“, a platným programom
rozvoja obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „MŠ ČERVENÝ HRÁDOK-ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ FORMOU PRÍSTAVBY
PRIESTOROV“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“, a platným programom
rozvoja obce.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje - zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0 zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 6 496,20 €.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0 zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
6. Rôzne
Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil pán Marián Horník, ktorý sa domáhal vyplatenia tretej faktúry
navyše za prahy a lišty realizované v kultúrnom dome. Starosta prítomných informoval, že pán
Horník dostal za vysúťaženú prácu brúsenie, lakovanie parkiet a dodávku a osadenie prahov a líšt
riadne zaplatené spolu 3.705,- €, ktoré vysúťažil a vystavil navyše faktúru, ktorú mu obec
neuhradila a vrátila z dôvodu reklamácie nekvalitne osadených prahov a líšt. Naviac s pánom
Horníkom bola uzatvorená dohoda dňa 23.09.2021 v prítomnosti troch svedkov kde sa dohodli, že
reklamáciu vád vykonaných prác sa bude riešiť poskytnutím zľavy vo výške tretej faktúry a že si
vady na jeho vykonaných prácach dáme na vlastné náklady odstrániť. Starosta obce upozornil
poslancov OZ, aby nešli proti záujmom našej obce.
Bc. Simona Tomovičová sa opýtala ohľadom mesiaca úcty k starším. Starosta obce odpovedal, že
úrad má dlhodobo zamestnankyňu ktorá je na plný úväzok, momentálne PN. Práce neschopná je už
skoro mesiac a nestíhame práce okolo podania projektov, ktoré musíme predložiť do konca októbra.
Hneď ako podáme všetky projekty, vysúťažíme niečo pre dôchodcov a následne to roznesieme po
dôchodcoch. Poslanci ponúkli súčinnosť pri roznesení balíčkov pre dôchodcov.

7. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Návrhová komisia predložila na schválenie návrh na uznesenia z 19. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok uznesenia obecného zastupiteľstva č. 227/2021 až
235/2021 berie na vedomie bez výhrad.
Hlasovanie: za: 4 - M. Furová, Ing. P. Füle, P. Martinkovič, Bc. S.Tomovičová
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1 – Ing. Milan Brisuda
8. Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Červenom Hrádku, 21.10.2021
Overovatelia zápisnice :
Ing. Patrik Füle

…………………………

Peter Martinkovič

…………………………

Zapisovateľka: Lenka Šabíková

…………………………

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

