Zápisnica zo 20. zasadnutia OZ
Dátum konania: 14. december 2021
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
5. VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností
6. Cenník za poskytované služby obcou na rok 2022
7. Úprava rozpočtu rok 2021
8. Rozpočet 2022 a vyhliadkový rozpočet na roky 2023 a 2024
9. Informácia o nevymenovaní navrhnutého kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej
školy s materskou školou, informácia o riešení „petície“
10. Poslanecké odmeny
11. Žiadosti zdravotne ťažko postihnutých
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Miroslav Kráľ. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval,
že počet prítomných poslancov je 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S.
Tomovičová).
Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje program rokovania OZ podľa pozvánky.
Rokovanie 20. zasadnutia OZ sa bude riadiť týmto programom.
Hlasovanie o programe:
za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0
zdržali sa: 0
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia :
Ing. Patrik Füle, Peter Martinkovič
Overovatelia zápisnice :
Ing. Milan Brisuda, Simona Tomovičová
Zapisovateľka:
Monika Furová
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0
zdržali sa: 0
3. Informácia o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ
Plnenie uznesení z 19. zasadnutia OZ podrobne predložil starosta obce.
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
19. zasadnutia OZ.

Hlasovanie: za: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0
zdržali sa: 0
4. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2022 bol zverejnený na webovom sídle obce a informačnej tabuli dňa
25.11.2021. Žiadne písomné pripomienky k návrhu neboli na obecný úrad doručené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok prerokovali návrh č. 2/2021 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok v súlade s § 11 ods. 4 písm g) sa uznieslo na VZN
č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pre rok 2022
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
5. VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti
Návrh VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností pre rok 2022 bol zverejnený na webovom sídle obce a
informačnej tabuli dňa 25.11.2021. Žiadne písomné pripomienky k návrhu neboli na obecný úrad
doručené.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok prerokovalo návrh č. 3/2021 o dani z nehnuteľností
pre rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok v súlade s § 11 ods. 4 písm g) sa uznieslo na VZN č.
3/2021 o dani z nehnuteľností pre rok 2022.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
6. Cenník obce pre rok 2022 – platby za služby v obci
Starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok s cenníkom za poplatky a
služby na území obce Červený Hrádok pre rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok berie na vedomie informáciu starostu obce o cenníku
poplatkov a služieb na území obce Červený Hrádok pre rok 2022.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
7. Úprava rozpočtu rok 2021
Starosta predložil poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu v roku 2021.
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: 3 (Ing. P. Füle, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 2 (Ing. M. Brisuda, M. Furová)
8. Rozpočet 2022 a vyhliadkový rozpočet na roky 2023 a 2024
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2022 a na nasledujúce roky 2023 - 2024. Rozpočet je
zostavený ako prebytkový. Návrh rozpočtu je vypracovaný v členení štatistickej klasifikácie
výdavkov verejnej správy (SK COFOG) a do úrovne kategórie číselného kódu ekonomickej

klasifikácie príjmov a výdavkov. Na originálne kompetencie – financovanie výdavkov materskej
školy, zariadenie školského stravovania, školský klub detí 82.010,- €.
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Hrádok v súlade s § 9 a § 11 ods.4 písm b) zákona č. 369/1990
zb o obecnom zriadení v z.n.p.
 schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 ako prebytkový
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
 schvaľuje rozpočet výdavkov pre originálne kompetencie na rok 2022 vo výške 82.010,- €.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
 berie na vedomie rozpočty na nasledujúce roky 2023 a 2024
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.


schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry v zmysle § 4,
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
9. Informácia o nevymenovaní navrhnutého kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej
školy s materskou školou, informácia o riešení „petície“
Starosta obce Mgr. Miroslav Kráľ informoval OZ, že nevymenoval navrhnutého kandidáta Radou
školy a svoje dôvody v súlade so zákonom riadne zdôvodnil. Zároveň informoval zastupiteľstvo, že
vypísal druhé výberové konanie na obsadenie riaditeľky ZŠ s MŠ v Červenom Hrádku. Starosta
obce ďalej informoval zastupiteľstvo, že ako podmienku dal okamžité prepustenie manželov
Gajdošíkových, ktorí tam dávno nemajú čo robiť, na čom sa spolu so zastupiteľstvom zhodli.
Starosta obce ďalej OZ informoval o riešení „petície“. Dňa 18.11.2021 bol na obecný úrad obce
Červený Hrádok doručený list spolu s podpisovými hárkami týkajúci sa „Petícii“ rodičov žiakov a
zamestnancov ZŠ a MŠ Červený Hrádok za vymenovanie úspešného kandidáta vo voľbách na
funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Červený Hrádok Mgr. Jany Dunčičovej.
Po prešetrení a preštudovaní predloženého listu a jeho príloh sa zistilo, že aj keď list s prílohami má
označenie „Petícia“ nespĺňa zákonom ustanovené náležitosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve a preto ju nemožno považovať za petíciu. Zákon č. 85/1990 Zb. v ods. 1 ustanovuje,
že každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej
moci. Predmetom „Petície“ rodičov žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ Červený Hrádok je
vymenovanie Mgr. Jany Dunčičovej za riaditeľku školy, pričom sa jedná o individuálny záujem
Mgr. Jany Dunčičovej stať sa riaditeľkou školy a uchádzanie sa o funkciu riaditeľky školy
konkrétnej osoby, nie je možné považovať za vec verejného alebo iného spoločenského
záujmu.

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v § 1 ods. 4 ustanovuje: Petícia nesmie vyzývať k
porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo
obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov má
zriaďovateľ právo nesúhlasiť s kandidátom na riaditeľa navrhnutým radou školy a preto vami
predložené dokumenty „petícia“ zasahuje do práv zriaďovateľa nesúhlasiť s kandidátom na
obsadenie miesta riaditeľa navrhnutým radou školy a je teda v rozpore s § 1 ods. 4 zákona č.
85/1990 Zb.
Navyše „Petícia“ je zmätočná, nakoľko nabáda k vymenovaniu úspešného kandidáta vo voľbách zo
dňa 21.10.2021 na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Červený Hrádok, pričom dňa 21.10.2021 sa nekonali
žiadne voľby, ale výberové konanie na funkciu riaditeľa.
Záverom si vás dovoľujem upozorniť, že členovia rady školy a ostatní členovia výberovej komisie
podpisovali potvrdenie, že budú zachovávať mlčanlivosť o konkrétnostiach vo výberovom konaní,
ktorých prezradenie by poškodilo objektívnosť a regulárnosť postupu výberu uchádzačov.
Podpisovanie „petície“ za vymenovanie jednej z kandidátok vo výberovom konaní alebo členstvo
v „petičnom výbore“ niektorých členov výberovej komisie môže vzbudzovať pochybnosti či
nedošlo k porušeniu mlčanlivosti, alebo pochybnosti o regulárnosti a objektívnosti postupu pri
výbere uchádzačov vo výberovom konaní.
Zároveň pri preverovaní predložených dokumentov „Petície“ sme zistili, že podpisové hárky
obsahujú podpisy neexistujúcich osôb ako napr. Ing. Ján Dunčič, PhD. č. d. 195 Červený Hrádok a
pri viacerých osobách nie je uvedená správne adresa trvalého pobytu.
Na základe vyššie uvedeného považujem list za bezpredmetný a predložené dokumenty označené
ako „Petícia“ nie je možné považovať za petíciu v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok berie na vedomie informáciu starostu obce o
nevymenovaní navrhnutého kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou
školou a informáciu o riešení „petície“.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
10. Poslanecké odmeny
Za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva návrh odmeny za rok 2021 vo výške 600,00 €,
hlavnej kontrolórke vo výške 600,00 €. Odmenu zástupcu starostu určí starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok schvaľuje vyplatenie odmien poslancom obecného
zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obec Červený Hrádok.
Hlasovanie: za: 4 (Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 1 (Ing. M. Brisuda.)
11. Žiadosti zdravotne ťažko postihnutých
Na obecný úrad boli doručené žiadosti od držiteľov ZŤP o príspevok

Martina Pintérová, bytom Červený Hrádok č. 88 – žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice
Slavomína Krčmárová, bytom Červený Hrádok č. 65 pre synov Adama a Samuela – žiadosť tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci uvedené žiadosti prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie finančnej výpomoci pre držiteľov ZŤP:
Adama Krčmára 150,00 €
Samuela Krčmára 150,00 €
Martinu Pintérovú 150,00 €
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
12. Rôzne
Starosta obce podal informáciu, že dôchodcom boli rozdané vitamíny a respirátory, roznesení boli aj
júbilanti, ktorých bolo tento rok spolu 15 a príspevok pri narodení dieťaťa tento rok bol daný 8
rodičom. Ing. Milan Brisuda informoval zastupiteľstvo, že v uličke od školy smerom k nemu
stromy Viliama Vnuka zasahujú do cesty a nevedia tadiaľ prechádzať autá.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok berie na vedomie informácie a odpovede starostu
obce.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
13. Návrh na uznesenia, schválenie uznesení
Návrhová komisia predložila na schválenie návrh na uznesenia z 20. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Hrádok uznesenia obecného zastupiteľstva č. 236/2021 až
250/2021 berie na vedomie bez výhrad.
Hlasovanie: za: 5 (Ing. M. Brisuda, Ing. P. Füle, M. Furová, P. Martinkovič, S. Tomovičová)
proti: 0,
zdržali sa: 0.
14. Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva, poprial
všetkým krásne požehnané Vianoce a ukončil zasadnutie.
V Červenom Hrádku, 14.12.2021
Overovatelia zápisnice :
Ing. Milan Brisuda

…………………………

Simona Tomovičová

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

