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Zápisnica  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hromoš,  

konaného dňa 11.9.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Bc. Maroš Kočiš, starosta obce 

                            Poslanci : Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

Ospravedlnení:       Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Zdenko Knapík, Jozef Bujnovský  

 

Ďalší prítomní:  Anna Knapíková – zapisovateľka 

Mgr. Jozef Jendrichovský, hlavný kontrolór obce  

   Mgr. Jana Príhodová – riaditeľka ZŠ 

 

                             

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Bc. Maroš Kočiš, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4  a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Starosta určil overovateľov:     Peter Pekľanský, Ján Bebko,  

Zapisovateľ:                  Anna Knapíková 

 

Návrhová komisia:            Peter Príhoda, Ján Ženčuch,  

 

Uznesenie č. 33/2017  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

A berie na vedomie 

starostom určených overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

B volí 

návrhovú komisiu v zložení: Peter Príhoda – predseda, Ján Ženčuch – člen 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia 

Návrh programu:      

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhovateľov 

3. Schválenie rokovacieho programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva/ďalej už len OZ/ 

4. Vystúpenie novozvolenej riaditeľky Základnej školy s Materskou školou v Hromoši 

5. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre Základnú školu s Materskou školou 

v Hromoši 

6. Návrh na schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre obec Hromoš  

8. Rozpočtové opatrenia obce – na vedomie 

9. Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.12017 o vyhradení 

miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

10. Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.22017 

o podmienkach poskytovania dotácii z peňažných prostriedkov obce 

11. Schválenie Vnútorného predpisu – zásady odmeňovania poslancov 

12. Prejednanie návrhu štatútu obce 

13. Vytvorenie komisii pri obecnom zastupiteľstve 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2017 

15. Diskusia 

16. Návrh uznesenia 

17. Záver 

Návrhy na zmenu programu rokovania:                   
Starosta navrhol nasledovné zmeny programu: 

Za bod 13 doplniť a zmeniť nasledujúce body: 

14. Prejednanie aktuálnosti rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

15. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

16. Správa o ukončených kontrolách a zisteniach hlavného kontrolóra obce 

17. Úväzok a kontrolná činnosť hlavného kontrolóra 

18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

19. Rôzne 

20. Záver  

 

Uznesenie č. 34/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

program rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle predloženého návrhu so zmenami 

predloženými na rokovaní obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č.4: Vystúpenie novozvolenej riaditeľky Základnej školy s Materskou školou v 

Hromoši 

 

Na rokovaní vystúpila novozvolená riaditeľka Základnej školy s Materskou školou v Hromoši 

Mgr. Jana Príhodová. Predniesla informáciu o organizačnom zabezpečení šk. roka 2017/2018. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.35/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

berie na vedomie 

 

Vystúpenie novozvolenej riaditeľky Základnej školy s Materskou školou v Hromoši. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

       

K bodu č.5:  Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia 10/2017 pre  Základnú školu 

s Materskou školou v Hromoši 

 

Návrh predložila riaditeľka Základnej školy s Materskou školou v Hromoši Mgr. Jana 

Príhodová. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.36/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 Základnej školy s Materskou školou v Hromoši. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   
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Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

       

K bodu č.6:  Návrh na schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 

Správu predložila riaditeľka Základnej školy s Materskou školou v Hromoši Mgr. Jana 

Príhodová. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.37/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017 Základnej školy s Materskou 

školou v Hromoši. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

K bodu č. 7: Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre obec Hromoš 

 

Informáciu o rozpočtovom opatrení predložil starosta Obce Hromoš Bc. Kočiš Maroš. Návrh 

rozpočtového opatrenie spracovala ekonómka obce Ľubomíra Mačugová. 

Mení sa výška príjmov a výdavkov v rozpočte, sú tam v príjme dotácie ktoré neboli očakávané 

a na to sa hneď viažu aj výdaje. Zvyšuje sa taktiež príjem z podielových daní a o rovnakú sumu 

sa zvyšujú aj výdaje, aby bol rozpočet vyrovnaný. 

 

 

Diskusia: 

- 
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Uznesenie č.38/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 pre obec Hromoš. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenia č. 7, 8, 9/2017 pre obec Hromoš 

 

Informáciu o rozpočtovom opatrení predložil starosta Obce Hromoš Bc. Kočiš Maroš. Návrh 

rozpočtového opatrenie spracovala ekonómka obce Ľubomíra Mačugová. 

Presuny v rámci schválených položiek, pričom sa nemení výška príjmov a výdavkov v rozpočte. 

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.39/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9 / 2017 pre obec Hromoš. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 9 Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.1/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na  

verejných priestranstvách v čase volebnej kampane (ďalej len „VZN“) na území obce Hromoš 

pripravený v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený na web stránke obce. K návrhu neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 40/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzne nariadenie pre obec Hromoš č.1/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 10: Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš 

č.2/2017 o podmienkach poskytovania dotácii z peňažných prostriedkov obce 

 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok pre poskytovanie  

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce  

Hromoš, ktoré sú poskytované v zmysle § 7ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, z rozpočtu Obce.  

 

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese  

hospodárenia obce z príjmov Obce Hromoš.  

 

Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykryť celú činnosť 

žiadateľa. Pri posudzovaní žiadosti a navrhovaní výšky a účelu dotácie sa prihliada na 

hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. 
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Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.41/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzne nariadenie pre obec Hromoš č.2/2017 

o podmienkach poskytovania dotácii z peňažných prostriedkov obce 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu č. 11: Schválenie Vnútorného predpisu – zásady odmeňovania poslancov 

 

Materiál sa predkladá obecnému zastupiteľstvu v Hromoši ako iniciatívny s cieľom upraviť  

podmienky poskytovania odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Hromoši. 

Podľa § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov možno 

za výkon funkcie poslanca poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 

časovú náročnosť výkonu funkcie. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ani iný právny predpis nestanovuje výšku odmeny poskytovanej 

poslancom obecného zastupiteľstva a ponecháva dané na rozhodnutí príslušného obecného 

zastupiteľstva. 

 

Predložený návrh stanovuje podmienky priznania a výšky odmien poslancov obecného 

zastupiteľstva, najmä s ohľadom na účasť na zasadnutiach volených orgánov, súbehu odmien,  

ako i situácie ohľadom zaokrúhľovania odmien, a určovania ich výšky v prípade vzniku a zániku 

mandátu poslanca v priebehu kalendárneho mesiaca. 

 

Diskusia: 

- 
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Uznesenie č. 42/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Schvaľuje 

 

Vnútorný predpis pre obec Hromoš  

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 12: Prejednanie návrhu štatútu 

 

Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom. Upravuje postavenie 

a pôsobnosť obce, používanie symbolov obce, financovanie a rozpočet obce, majetkové 

postavenie a hospodárenie obce so svojím majetkom, právomoc a pôsobnosť orgánov 

samosprávy obce, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi obce, povinnosti a 

oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva, vzťah samosprávy obce k orgánom štátu, k 

rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých obec je zriaďovateľom, k obchodným 

spoločnostiam a iným právnickým osobám, ktorých obec je zakladateľom, udeľovanie verejných 

ocenení a pomoc v mimoriadnych situáciách.  

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 43/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Ukladá 

 

Starostovi obce pripraviť návrh nového štatútu obce 

 

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva 
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Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 13: Vytvorenie komisii pri obecnom zastupiteľstve 

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 44/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

A Schvaľuje  

rokovací poriadok stálych komisii  

 

B Schvaľuje  

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

v zložení:  

Ján Bebko                   - za SMER-SD 

Peter Pekľanský  - za SOĽ 

Peter Príhoda                         - za SMER-SD 

 

C Schvaľuje 

Komisiu verejného poriadku a priestupkov 

Ján Ženčuch     - predseda 

Iveta Tinathová  

Ján Bebko  
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Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu č. 14: Prejednanie aktuálnosti rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

 

Zastupiteľstvo prejednalo neaktuálnosť rokovacieho poriadku, na ktorú poukázal hlavný 

kontrolór a uzniesli sa na potrebe aktualizácie. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 45/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Ukladá  

starostovi obce aktualizovať rokovací poriadok 

 

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu č. 15: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Starosta navrhol Plán zasadnutí v roku 2017 na 13.11.2017 a 04.12.2017  

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 46/2017:   
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Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Schvaľuje 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 na 13.11.2017 a 04.12.2017 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu č. 16: Správa o ukončených kontrolách a zisteniach hlavného kontrolóra obce 

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 47/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Berie na vedomie 

 

Správu hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 17: Úväzok a kontrolná činnosť hlavného kontrolóra 

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 48/2017:   
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Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Schvaľuje 

 

Úväzok hlavného kontrolóra obce sa zvyšuje na 15% 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 18: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2017 

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. ,b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. 

Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej 

internetovej stránke obce. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 49/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Ján Bebko, Peter Pekľanský, Peter Príhoda, Ján Ženčuch 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 19: Rôzne 

 

Diskusia: 

Starostom obce bola navrhnutá úprava sadzobníka poplatkov. Nový návrh pripraví na najbližšie 

zasadnutie zastupiteľstva. 

 

 

K bodu  20 : Záver 
 

Starosta obce Hromoš Bc. Kočiš Maroš poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

Zapísala: Anna Knapiková 

 

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

                                                                                  Bc. Kočiš Maroš 

              starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Peter Pekľanský 

Ján Bebko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


