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Zápisnica  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hromoš,  

konaného dňa 27.11.2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Bc. Maroš Kočiš, starosta obce 

Poslanci : Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  

Peter Príhoda 

Ospravedlnení:       Zdenko Knapík, Jozef Bujnovský, Ján Ženčuch 

 

Ďalší prítomní:  Anna Knapíková – zapisovateľka 

Mgr. Jozef Jendrichovský, hlavný kontrolór obce  

Ľubomíra Mačugová – ekonóm 

Mgr. Jana Prihodová – riaditeľka ZŠ s MŠ v Hromoši 

Mária Jarinčíková – ekonóm ZŠ s MŠ v Hromoši 

PaedDr. Andrej Mokriš – školský úrad Ľubotín 

    

 

                             

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 Knapiková 

 

Návrhová komisia:            Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová, Prihoda Peter  

 

Uznesenie č. 50/2017  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

A  

berie na vedomie 

starostom určených overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

B  

volí 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová – predseda, Prihoda Peter – člen 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  
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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. Riešenie problematiky financovania Základnej školy s materskou školou 

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

v Hromoši 

6. Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.3/2017 o výške 

príspevkov na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach 

úhrady v školskej jedálni 

7. Informácia o činnosti DHZ za rok 2017 

8. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre obec Hromoš  

9. Rozpočtové opatrenia obce Hromoš – na vedomie 

10. Návrh na schválenie štatútu obce 

11. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku 

12. Návrh na schválenie o vstupu do Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov 

13. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu pre stavebné práce Domu Nádeje 

14. Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.4/2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hromoš 

15. Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Hromoš č.5/2017 ktorým sa 

určujú pravidlá vypúšťania splaškových vôd a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich 

následne čistenie a spoplatnenie pre občanov obce Hromoš 

16. Diskusia 

17. Návrh uznesenia 

18. Záver 

 

 

Uznesenie č.51/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia 22. obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č.4:  Riešenie problematiky financovania Základnej školy s materskou školou v 

Hromoši 
 

Starosta obce informoval prítomných o forme financovania ZŠ, výške normatívnych finančných 

prostriedkov: 

- tento rok (2017) 

Výška finančných prostriedkov ktoré poskytuje štát na chod základnej školy sa odvíja od počtu 

detí v základnej škole. Stav detí k 15temu septembru oznamuje štátu základná škola 

prostredníctvom výkazov. 

Podľa výkazu za predchádzajúci rok nám  pre kalendárny rok 2017 štát schválil prostriedky na 

základnú školu vo výške 26 610,- €. 

Počet detí podľa výkazu k 15.9.2016 bol 13 žiakov. 

Podľa výkazu, ktorý škola predložila tento rok, štát znížil schválené prostriedky pre kalendárny 

rok  o sumu 2 169,- € z dôvodu, že počet detí k 15.9.2017 bol iba 9 (reálne ich je iba 7 

k dnešnému dňu – neviem či nemôže nastať situácia, že škola kde nastúpili tie dve deti bude 

žiadať od nás dofinancovanie). 

Suma po úprave predstavuje výšku 24 441,- €. 

Ako sa porieši rozdiel tento rok? Obec má rozpočet vyčerpaný, nemá voľné prostriedky na 

dofinancovanie školy. 

 

- budúci kalendárny rok (2018) 

Na stránke ministerstva školstva je zverejnená suma, ktorú dostane škola na školský rok 

2017/2018 v kalendárnom roku 2017.  Je to suma vo výške  6701,- € na štyri mesiace (september 

– december 2017) – priemerná suma na mesiac vychádza na 1 675,- €. 

Keď môžeme vychádzať z týchto zverejnených čísel predpokladaná výska prostriedkov ktorú 

dostaneme od štátu na kalendárny rok 2018 je 1 6 75 x 12 čo je 20 100,- € (za predpokladu, že 

počet detí k 15.9.2018 bude zasa 9 – v opačnom prípade sa suma opäť zníži, alebo zvýši). 

Podľa rozpočtu ktorý nám predložila škola na schválenie na rok 2018, budú potrebovať sumu vo 

výške 30 377, - €. Rozdiel predstavuje výšku 10 277,- € na kalendárny rok 2018. 

Odkiaľ sa vezmú tie peniaze? Suma 10 277,- € na sedem detí ( 1 dieťa -1 500,- €) je trocha 

privysoká. Obec z podielových daní nepokryje ani svoje vlastné požiadavky (napr. splátky 

pôžičiek, náklady na opravy ČOV atď.) 

 

V prípade, že by sme chceli prevádzku ZŠ ukončiť školským rokom 2017/2018, je potrebné do 

konca kalendárneho roka 2017 zaslať na min. školstva žiadosť o vyradenie ZŠ z prevádzky. 

 

V prípade zrušenia ZŠ je potrebné taktiež požiadať o opätovné zaradenie Materskej školy do 

siete, čo je časovo náročný proces. Materská škola by nemala právnu subjektivitu, patrila by pod 

obec. 

 

O stanovisko a návrh riešenia sme písomne požiadali riaditeľku ZŠ.  

 

Vyjadrenie pani riaditeľky: 

Pani riaditeľka vyrieši deficit rozpočtu roku 2017 rozpočtovým opatrením presunom finančných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a dohadovacím konaním. Deficit rozpočtu roku 2018 

chcú riešiť taktiež dohodovacím konaním, na obecné zastupiteľstvo doniesli nový – upravený – 

znížený rozpočet na rok 2018 a dofinancovaním pomocou presunu finančných prostriedkov 

z dotácie z UPSVAR. 

Pani riaditeľka taktiež spomenula výhody malého počtu detí v triede, kde pozná dôkladne 

každého žiada a môže sa im  individuálne venovať podľa potrieb. 
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Stanovisko p. Mokriša: 

Z dostupných údajov sa p. Mokriš vyjadril, že z jeho pohľadu pravdepodobne nebude možné 

školu udržať a všetko smeruje k jej zániku. Odporúča pripravenie analýz na ďalšie roky dopredu 

a  stretnutie a informovanie širšej obecnej verejnosti o uvedenej problematike. Taktiež spomenul, 

že rušenie malotriednych škôl je ustanovené v zákone, takže tak či tak k tomu dôjde, záleží len 

od nás s akou výškou dlhu školy voči obci. 

 

Stanovisko p. Jendrichovského: 

P. Jenrichovský  spomenul, že zánik školy ako taký, nie je vedený proti nikomu, aby to 

zamestnanci školy nebrali osobne, jednoducho vychádza z reálnych finančných podkladov. Ak 

nebude vôľa zrušiť prevádzku ZŠ, je potrebné nájsť riešenie jej ďalšieho fungovania a hlavne 

financovania, aby sa predišlo tomu, že odďaľovaním zrušenia prevádzky bude narastať mínusové 

hospodárenie 

 

Stanovisko p. Prihodu: 

P. Príhoda chcel ešte raz vysvetliť financovanie školy. 

 

Stanovisko p. Tinathovej: 

Na základe doterajších informácii sa neprikláňa k zrušeniu ZŠ. 

 

Stanovisko p. Bebka: 

Nevie si celkom predstaviť, ako budú deti prvého ročníka cestovať do susedných obcí z hľadiska 

bezpečnosti – prechádzanie cez vozovku a čas trávený čakaním na autobus. V tejto chvíli sa 

taktiež neprikláňa k zrušeniu prevádzky. 

 

Stanovisko p. Pekľanského: 

Tiež by bol radšej keby škola v obci fungovala. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš zobralo na vedomie informácie o stave financovania ZŠ 

v Hromoši a 

 

Dohodlo sa na stretnutí rady školy, rodičov, poslancov, hl. kontrolóra a vedúceho školského 

úradu dňa 05.12.2017 o 18.00 hod. kde sa ďalej bude daná problematika rozoberať. 

 

     

       

K bodu č.5:  Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia 2/2017 pre  Základnú školu 

s Materskou školou v Hromoši 

 

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

Príhodová. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.52/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

 



 6 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Základnej školy s Materskou školou v Hromoši. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

       

 

K bodu č.6:  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hromoš č. 3/2017 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o výške príspevku 

zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu 

režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej 

jedálni a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

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

Príhodová. 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.53/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hromoš č. 3/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup 

potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 7: Informácia o činnosti DHZ za rok 2017 

 

P. Murcko informoval o činnosti DHZ materiálom, ktorý prečítal starosta obce: 

 

Dobrovoľný hasičsky zbor znovu vznikol v obci na jeseň roku 2016 za účelom pomoci a 

ochrany ľudom žijúcim v obci. Poslaním našich členov je údržba staršej hasičskej techniky, 

ktorú sme zdedili po našich predošlých starších hasičov, ale samozrejme aj povinnosť starať sa 

o tú novú. Taktiež medzi naše aktivity patrí pomoc alebo plná organizácia a usporiadanie 

rôznych akcií a podujatí v obci, ako napríklad Deň rodiny, ľudové zábavy, Silvester pre 

verejnosť. Podobne sú hasiči nápomocní vo filiálkach našej obce napríklad pri strážení božieho 

hrobu alebo pri primičnej omši. Organizovaním brigád v našich lesoch sa snažíme udržiavať 

našu krásnu prírodu v čo najlepšom stave.  

No niekde to muselo nanovo začať.                            Najprv bolo potrebné získať nových 

členov pre vznik nového zboru. Vďaka starostovi obce, ktorý oslovil prostredníctvom obecného 

rozhlasu obyvateľov obce ktorý by mali záujem patriť k dobrovoľným hasičom, sa nám podarilo 

vytvoriť dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v tom čase tvorilo 24 mladých ľudí. Pre našu malú 

obec bol takýto počet členov veľkým úspechom. Vznikla skupina ľudí, ktorý boli ochotný 

venovať časť svojho voľného času a chceli ukázať naším rodičom, starším, Hromošanom ale aj 

ľuďom v okolí, že dokážeme spoločnými silami zanechať čo najlepšie výsledky pod menom 

DHZ Hromoš- Kozelec. 

Po vzniku zboru bolo potrebné zvoliť výbor, ktorý sa bude starať o plynulý chod 

a reprezentáciu nášho zboru, zvolali sme stretnutie členov a nezávislými voľbami sa zvolili pre 

DHZ: 

Predseda- Matúš Murcko 

Veliteľ zásahu/Podpredseda- Peter Knapik 

Preventivár/Delegát- Stanislav Knapík  

Tajomník- Kristína Šurábová 

Strojník- Branislav Valek 

Referent mládeže- Michaela Prihodová 

Pokladník- Michal Bebko 

 

Nasledovalo oboznámenie nových dobrovoľných hasičov s náplňou ich činnosti v zbore, 

s technikou ktorú máme a používa sa pri hasení požiarov, záchrane životov. V našej obci sa 

nachádzali dve požiarne striekačky typu PS12 a takisto dve pomerne staršie PS8.  

Keďže svoje nové náradie sme mnohý držali v rukách prvýkrát v živote, vlastnými silami sme sa 

o ňom začali učiť. Vedomosti sme nabrali za pár týždňov aj vďaka známym z okolitých 

dobrovoľných hasičských zborov, ktorý nám ochotne poradili. 

Naša technika sa dlhé roky nepoužívala a nik sa o ňu nestaral, preto sme neboli spôsobilí 

zúčastniť sa na hasičskej súťaži. Hasičská sezóna sa končila, a tak sme sa dohodli že počas 

zimných víkendov rozoberieme, vymeníme, opravíme a pozháňame všetko čo nám chýba. 

A podarilo sa. Výsledkom 4 mesačnej práce bola PS12 v 100%¨stave. 

V jari 2017, tesne pred veľkou nocou sa nám prvýkrát po približne 20 rokoch podaril úspešný 

štart striekačky. Bol to pre nás veľký moment, radosť a nadšenie sa prejavili aj na ohlasoch od 

naši predchodcov. Po prvýkrát sme boli na seba hrdí. 

A však pred sebou sme mali ešte dlhú cestu k úspešnému štartu na súťaži. Striekačka bola len 

polovicou úspechu, preto sa náš preventivár spolu s ďalšími členmi zboru rozhodli pozvárať 

kaďu na vodu s objemom 1000 litrov, ďalšia skupina členov sa zasa pustila do výroby základne.                    

Pomocnú ruku podala opäť aj obec, rozhodla sa prispieť na nákup oblečenia na súťaže, umožnila 

zboru usporiadať zábavy, z ktorých výnos nám dovolil opraviť a zakúpiť nové savice, sací kôš 

a zopár hadíc.  

V máji roku 2017 sme boli takmer pripravený.                          V tom čase sa vo 4 okrsku, do 
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ktorého patríme, konala hasičská súťaž v obci Malý Lipník. Pamätným navždy ostane deň, kedy 

sme sa po desiatkach rokov nie len zúčastnili, ale aj obsadili krásne 4. miesto, 11. jún 2017. 

Konkurovalo nám 12 hasičských družstiev, v mnohých prípadoch s výkonnejšími striekačkami 

a vybavením, uspeli sme veľmi dobre. 

Prvý úspech nepotešil len nás, dobrovoľných hasičov, ale aj našich rodákov a čochvíľa prišla aj 

odozva našej snahy. 

Sponzor nám zakúpil hadicu typu B72, ktorej staršia verzia nám robila na súťaži problémy. Na 

ďalšiu súťaž sme sa vybrali do obce Čirč, kde sa konala okresná hasičská súťaž. Tu sme sa však 

stretli s početnejšou konkurenciou z celého okresu. Celkovo zúčastnených bolo 37 družstiev, 

ktoré súťaži v kategórii muži a ženy. Po nepekných problémoch s novými hadicami typu B72 

sme sa umiestnili na 12. mieste. Po tejto súťaži sa aj ďalší sponzor rozhodol zasponzorovať 

zboru hadicu typu B72.  

Napokon sme celé leto nesúťažili, naši členovia sa rozišli za prácou a brigádami. No nás to 

nezastavili ani nespomalilo a ta sme sa v septembri zúčastnili na ďalších 4 súťažiach 

Po roku fungovania dobrovoľného hasičského zboru v našej obci sa môžeme pýšiť technikou v 

100% stave. A sme hrdí že sa nám podarilo zjednotiť mládež v obci, s myšlienkou že úspech 

dosiahneme len ak zjednotíme všetky ruky.  

 

 

p. Murcko nazáver požiadal pre DHZ o dotáciu vo výške 500,- € 

 

Diskusia: 

p. Tinathová žiadala vysvetliť, prečo DHZ neplatí za prenájom sály pri akciách nimi 

poriadaných. Starosta obce to odôvodnil, že z výnosu akcií si DHZ financuje činnosť. 

 

Poslanci sa predbežne dohodli na výške dotácie v sume 250,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš zobralo na vedomie informácie o činnosti DHZ 

v Hromoši. 

 

 

 

K bodu č. 8: 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 o  dotácie ktoré neboli očakávané. V nadväznosti 

na príjmy sú menené aj výdaje.  

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č.54/2017:   

 

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 
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Rozpočtové opatrenie č. 15, 16, 17/2017 pre obec Hromoš. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenia č. 10, 11, 12, 13/2017 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.55/2017:   

 

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. 10, 11, 12, 13/ 2017 pre obec Hromoš. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 10:  Návrh na schválenie Štatútu obce Hromoš 

 

 

Návrh Štatútu obce Hromoš bol pripravený v zmysle platnej legislatívy  a bol zverejnený na web 

stránke obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Diskusia: 
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- 

 

Uznesenie č. 56/2017:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov po prerokovaní  

predloženého materiálu 

 

schvaľuje 

 

Štatút obce Hromoš. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  5   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda 

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 57/2017:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov po prerokovaní  

predloženého materiálu 

 

ruší 

 

Štatút obce Hromoš schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Hromoš č. 2/B2/2007 dňa 

26.10.2007. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Prihoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 11:  Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce 

Hromoš 

 

 

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hromoš bol pripravený v zmysle 

platnej legislatívy  a bol zverejnený na web stránke obce. K návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 58/2017:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov po prerokovaní  

predloženého materiálu 

 

schvaľuje 

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Hromoš 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 59/2017:   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov po prerokovaní  

predloženého materiálu 

 

ruší 

 

Rokovací poriadok obce Hromoš chválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 01/2011 dňa 

07.01.2011 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 
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nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 12:  Návrh na schválenie vstupu do Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, ako 

vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 20j 

Občianskeho zákonníka. 

 

Starosta obce prihlášku do RVC Prešov odôvodnil rozdielnou výškou poplatku za školenia 

organizované RVC pre členov a nečlenov, pričom rozdiel predstavuje výšku min. 17,- € 

v neprospech nečlenov RVC. 

 

Diskusia: 

- 

 

 

Uznesenie č.60/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

schvaľuje 

 

vstup Obce Hromoš do Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 13: Návrh na schválenie použitia rezervného fondu  na kapitálové výdavky – 

rekonštrukcia Domu nádeje 

 

Na základe cenovej ponuky na stavebné práce na Dome nádeje žiada starosta obce v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o schválenie použitia rezervného 

fondu na kapitálové výdavky – Rekonštrukciu Domu nádeje. (Po schválení ostane zostatok 

Rezervného fondu vo výške 500,22 €). 
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Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 61/2017:   

 

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.  po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

Schvaľuje 

 

použitie Rezervného fondu obce na účely rekonštrukcie Domu nádeje vo výške 1 499,78 €. 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu č. 14: Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hromoš 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Hromoš 

 

Rozpočet obce  pre rok 2017 na základe výmerov ráta s príjmom 6 600,- € za poplatok za tuhý 

komunálny odpad. Predpokladaný výdaj za rok 2017 je vo výške 8277,- €. Rozdiel vo výške 

1 677,-  € bude uhradený z rozpočtu obce. 

Starosta obce navrhuje zvýšiť poplatok za TKO na 1 osobu od roku 2018 o sumu 1,50 € (500 

osôb x 1,50 € = 750,- €), čím sa aspoň čiastočne vykryje rozdiel medzi príjmami a výdavkami. 

 

Druhá možnosť dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu je zníženie počtu vyvezených kontajnerov, čo 

na základe skúseností starosta obce neodporúča z dôvodu, že zo zákona musí byť vývoz 

veľkoobjemových kontajnerov 2x ročne. Pri zníženom počte vývozov je predpoklad vytvárania 

čiernych skládok, čo prinesie zvýšené náklady na ich likvidáciu. 

 

Keďže v súčasnosti vznikol zvýšený dopyt po dvoch popolniciach (namiesto jednej) na jedno 

súpisné číslo a uvedená situácia nie je upravená v aktuálnom VZN upravujúcom nakladanie 

s komunálnymi odpadmi, starosta obce navrhuje v novom VZN upraviť sadzbu za každú ďalšiu 

popolnicu na súpisné číslo ako násobok počtu popolníc a sadzby  poplatku na jedného obyvateľa. 

 

 

Diskusia: 

- 

 

Uznesenie č. 62/2017:   
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Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

ukladá povinnosť starostovi 

 

Pripraviť návrh VZN podľa predložených podkladov. 

 

Termín: do nasledujúceho obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:                      
za:                                  4   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko, Peter Pekľanský,  Peter Príhoda  

proti :                             0          

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu č. 15: Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hromoš, ktorým 

sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových vôd a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, 

ich následné čistenie a spoplatnenie pre občanov obce  

 

 

Rozpočet obce  pre rok 2017 na základe výmerov ráta s príjmom 8 700,- € za poplatok za vodné 

a stočné. Predpokladaný výdaj za rok 2017 je vo výške 11 924,- €. Rozdiel vo výške 3 224,-  € 

bude uhradený z rozpočtu obce. 

Starosta obce navrhuje zvýšiť poplatok za vodné od roku 2018 o sumu 0,10 €/1m3 spotrebovanej 

pitnej vody, čím sa aspoň čiastočne vykryje rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Zvýšenie 

poplatku o vyššiu sumu nie je možné z dôvodu, že obec týmto dosiahne strop cien, ktorý bol 

určený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

Pre rok 2018 treba taktiež rátať minimálne  s nákladmi na právu a prevádzku prostredníctvom 

W-control s.r.o. vo výške 4 070,- € na základe zmluvy o prevádzkovaní a so sumou 10 250,- € na 

ďalšie náklady na základe oznámenia firmy W-control. 

 

Diskusia: 

Peter Peklanský nesúhlasí so zvýšením. 

 

Uznesenie č. 63/2017:   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hromoši po prerokovaní  predloženého materiálu 

 

ukladá povinnosť starostovi 

 

Pripraviť návrh VZN podľa predložených podkladov. 

 

Termín: do nasledujúceho obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie:                      
za:                                  3   

Mgr.et Mgr. Iveta Tinathová, Ján Bebko,  Peter Príhoda  

proti :                             1    Peter Pekľanský      

zdržal sa:                         0 

nehlasovali:                     0           

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

K bodu č. 16: Diskusia 

 

Diskusia: 

 

A/ príprava publikácie o obci Hromoš 

 

Materiál obsahuje:                   

1. Materiál –  pracovná verzia publikácie 

 

Starosta obce Bc. Maroš Kočiš predstavil knihu poslancom a oboznámil ich s nákladmi na 

vydanie knihy. Taktiež oznámil ďakovnú omšu a odovzdanie ceny Starostu obce na svätej omši 

v Gréckokatolíckom Chráme /8:00/ a Rímskokatolíckom kostole /9:15/ dňa 31.12.2017 

v súvislosti s 590tým výročím 1. písomnej zmienky o obci Hromoš. 

  

B/ poplatky vyberané obcou Hromoš 

 

Materiál obsahuje:              

2. Poplatky vyberané obcou Hromoš  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hromoš zobralo na vedomie výšku poplatkov vyberaných obcou 

pre rok 2018. 

 

 

C/ Žiadosť o poskytnutie dotácie Gréckokatolíckej charite Prešov 

 

Materiál obsahuje:     
3. Žiadosť 

 

Poslanci sa predbežne dohodli na výške dotácie v sume 100,- €. 

 

D/ Žiadosť o poskytnutie dotácie Spišská katolícka charita 

 

Materiál obsahuje: 

46. Žiadosť 

 

Poslanci sa predbežne dohodli na výške dotácie v sume 200,- €. 
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E/ obnovenie autobusovej zastávky 

 

Materiál obsahuje: 

48.  žiadosť o obnovenie autobusovej zastávky 

 

Starosta informoval, že autobusová zastávka pri súp. č. 4  bude znovu obnovená od nového 

grafikonu od 10.12.2017. 

 

 

F/  Albert Pekľanský – preplatenie nákladov 

 

Materiál obsahuje: 

49.  Žiadosť o preplatenie nákladov 

 

Starosta informoval o žiadosti p. Pekľanského, ktorý žiada o preplatenie nákladov ktoré mu 

vznikli pri vysporadúvaní pozemku. S najväčšou pravdepodobnosťou vznikla chyba na strane 

obce, keď žiadosť o  vysporiadanie p. Peklanský podal cez ROEP, avšak tento návrh nebol 

zaznamenaný v zápisnici obce, ktorá bola odovzdaná na kataster. Návrh poslancov-požiadať 

o radu právnika /bude sa to riešiť v novom roku/. 

 

G/ Žiadosť o poskytnutie dotácie  - Výstavba detského ihriska 

 

Materiál obsahuje: 

50.  kópia žiadosti 

 

Starosta informoval o žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska ktorá 

bola obci zamietnutá. 

 

H/ Dotácia na knižnicu 

 

Materiál obsahuje: 

51. Záverečná správa – vyúčtovanie 

 

Starosta informoval o dotácii ktorú obec obdržala na rekonštrukciu a o vykonaných prácach. 

 

I/ Verejné obstarávanie žiadosti: 

 

Starosta informoval  o ukončenom verejnom obstarávaní a podávaných žiadostiach na 

rekonštrukciu Domu kultúry a Domu nádeje: 

 

Dom kultúry – víťaz: Ing. Ján Lazor Termgas, víťazná ponuka: 103 560,75 € bez DPH 

 

Dom nádeje – víťaz: Eurobau – PM s.r.o.,  víťazná ponuka: 96 413,03 € bez DPH 

 

 

J/ Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) – 

Enerpro: 

 

Materiál obsahuje:  

- návrh zmluvy 
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Starosta informoval o problematike trafostanice. 

 

 

 

K bodu  16 : Záver 
 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 22:10 h. 

 

Zapísala: Anna Knapiková 

 

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

                                                                                  Bc. Kočiš Maroš 

              starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Peter Pekľanský 

Ján Bebko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


