Zápisnica
z 31. zasadnutia OZ Obce Hôrky, konaného dňa 02.08.2022
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:

Erika Mojáková
Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Martin Hübner, Bohumil Frátrik,
Ing. Dušan Chvíľa, PaedDr.Barbora Kačiaková
Neprítomní:
Anna Macharová, Stanislav Marušák – ospravedlnení z účasti
Ďalší prítomní:
Žofia Drdáková – zamestnanci obce
Hlavná kontrolórka: Ing. Elena Šuteková
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Voľba prísediaceho Okresného súdu na obdobie rokov 2022-2026
5. Konsolidovaná výročná správa Obce Hôrky za rok 2021, správa nezávislého audítora
pre obec Hôrky za rok 2021
6. Nadobudnutie majetku obce
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hôrky
8. Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hôrky spôsobom podľa prípadu
hodného osobitného zreteľa
9. Úprava rozpočtu
10. Informácie starostky
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Starostka p. Erika Mojáková otvorila 31. zasadnutie OZ vo Hôrkach zvolané v zmysle § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Privítala všetkých
prítomných a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
Ďalej navrhla doplniť bod do programu OZ - Žiadosti Agrodružstva ako bod č. 9 a ostatné
body následne posunúť v číslovaní.
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky schvaľuje navrhnutý program vrátane
doplňujúceho bodu programu.
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

Program
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Voľba prísediaceho Okresného súdu na obdobie rokov 2022-2026
5. Konsolidovaná výročná správa Obce Hôrky za rok 2021, správa nezávislého audítora
pre obec Hôrky za rok 2021
6. Nadobudnutie majetku obce
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hôrky
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8. Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hôrky spôsobom podľa prípadu
hodného osobitného zreteľa
9. Žiadosti Agrodružstva
10. Úprava rozpočtu
11. Informácie starostky
12. Záver
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Bohumil Frátrik, PaedDr. Barbora Kačiaková
Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Martin Hübner
Žofia Drdáková

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení
Pani starostka informovala, že kontrola uznesení bola vykonaná na 29.zasadnutí OZ,
uznesenia ktoré trvajú sú č. 253/2022 – RO č. 6/2022, 250/2022 – prebytočnosť majetku STL
plynovod, 236/2022 – vybudovanie prechodu ako spomaľovač na ul. Na Hradisko
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 255/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. berie na vedomie
a) kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Voľba prísediaceho Okresného súdu na obdobie rokov 2022-2026
Pani starostka informovala, že na obecný úrad bola dňa 29.06.2022 doručená žiadosť
o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov od 2022 - 2026. Podľa § 140
zákona č. 385/2000 Z.z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu
z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt a v deň voľby dosiahli vek najmenej 30
rokov, súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. Pani starostka oslovila viacerých obyvateľov,
no nik nemal záujem o túto funkciu prísediaceho. Z radov poslancov tiež nenavrhli žiadneho
kandidáta na túto pozíciu a preto k tomuto bodu OZ neprijalo žiadne uznesenie.
K bodu 5. Konsolidovaná výročná správa Obce Hôrky za rok 2021, správa nezávislého
audítora pre obec Hôrky za rok 2021
Nezávislý audítor vykonal audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky vrátane konsolidovanej výročnej správy. Výrok z auditu individuálnej účtovnej
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závierky znie:
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Hôrky k 31. 12. 2021 a výsledkov jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.(ďalej len zákon o účtovníctve)“.
Výrok z auditu konsolidovanej účtovnej závierky:
Podľa môjho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2021
a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
účtovníctve).“
Úlohou audítora je tiež posúdenie, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Hôrky
obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe tohto
posúdenia nezávislý auditor vyslovil výrok:
-Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021, sú v súlade s,
konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok.
-konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Keďže k vykonaným auditom neboli pripomienky od poslancov, bolo prijaté uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 256/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. berie na vedomie
a) konsolidovanú výročnú správu za rok 2021, správu nezávislého audítora z auditu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Nadobudnutie majetku obce
Obec Hôrky žiadala SPF o delimitáciu pozemkov na miestnom cintoríne, čomu SPF vyhovel
a vystavil protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. KNC 310/1, 351/8, 310/3, 311/8,
310/2, 311/9, 351/1 – odovzdáva obci Hôrky. Predmetom odovzdania sú pozemky, na ktorých
je zriadený cintorín. Nadobudnutie tohoto majetku je potrebné schváliť uznesením. Celková
výmera pozemkov je 4531 m².
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 257/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. schvaľuje
a) nadobudnutie nehnuteľného majetku – pozemky v katastrálnom území Hôrky,
novovzniknuté parcely č. KNC 310/1, KNC 351/8, KNC 310/3, KNC 311/8, KNC 310/2,
KNC 311/9, KNC 351/1 podľa geometrického plánu č. 43010296-00423/2020,
vyhotoveného dňa 17.02.2020 vyhotoviteľom Ing. Branislav Skladaný, GEODET A
KARTOGRAF., Bytčická 16/B, 010 01 Žilina, úradne overenom Okresným úradom
Žilina, katastrálnym odborom dňa 25.02.2020, pod č.G1-335/2020 a vydáva súhlas na
ich nadobudnutie do vlastníctva obce Hôrky o celkovej výmere 4.531 m² od SPF
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spôsobom – delimitáciou a to pozemky na miestnom cintoríne, na základe skutočnosti,
že SPF vyhovel žiadosti obce Hôrky o ich prevod do vlastníctva obce a vystavil protokol
č. 02459/2022-OV-0250210/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku
Slovenskej republiky do vlastníctva obcí podľa ustanovení §2d ods. 1, 2 a § 14d ods.
1 zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

Taktiež obec žiadá o delimitáciu pozemkov pod existujúcimi cestami Na Záhumní a Pod
búdou, kde je potrebné doložiť potvrdenie SPF o existencií ciest pred rokom 1991 – parc.
CKN 402/2, 296/30
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 258/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. schvaľuje
a. záujem nadobudnúť nehnuteľný majetok formou delimitácie a to pozemky pod
existujúcimi miestnymi komunikáciami v časti obce Na Záhumní a Pod búdou
od SPF a zároveň
2. konštatuje, že
b. miestne komunikácie sú vedené v línii pôvodne trasovaných poľných ciest, ktoré
boli v historických súvislostiach zaznačené na mapových záznamoch a to teda
aj pred rokom 1991 a len kopírujú stav, keď boli cesty využívané ako prístupové
komunikácie a to týmto uznesením OZ v obci Hôrky potvrdzuje.
3. Súpis majetku, o ktorý má obec Hôrky záujem - s popisom stavu:
Ul. Pod búdou:
• Parcela KNC 296/30, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 808 m², Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba
slúžiaca lesnému hospodárstvu, Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia
obce, vlastník Slovenská republika - podiel 1/1
• Parcela KNC 297/52, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 32 m², Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba
slúžiaca lesnému hospodárstvu, Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia
obce, vlastník Slovenská republika - podiel 1/1
• Parcela KNE 392, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera
204 m², Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastník Slovenská
republika - podiel 1/1
• KNE 401, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 184 m²,
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastník Slovenská republika - podiel 1/1
• Parcela KNC 296/33, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 55 m², Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastník Slovenská republika - podiel 1/1
• Parcela KNC 296/34, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 250 m², Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastník Slovenská republika - podiel 1/1
Ul. Na Záhumní - pokračovanie miestnej komunikácie:
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•

Parcela KNE 402/2, katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Ostatná plocha, výmera 3 174 m², Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, vlastník
Slovenská republika - podiel 1/1

Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

Obec Hôrky zistila, že na katastrálnom úrade neprešli všetky parc. patriace MNV do majetku
obce Hôrky. K ich prevodu je potrebné doložiť uznesenie OZ, že OZ súhlasí so zápisom
vlastníka z MNV na Obec Hôrky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 259/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1.schvaľuje
a) opravu údajov pri zápise v Katastri nehnuteľností v časti vlastník pri nehnuteľnostiach
vo vlastníctve SR-MNV HORKY, Hôrky, č. 111, SR, vrátane prevodov a prechodov od
súčasného správcu nehnuteľností na správne vedený údaj v časti vlastník, a to:
Vlastník: Obec Hôrky, Lipová 111/31, 010 04 Hôrky
•
•

•

•

•

307/20 - katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 200 m², Pozemok, na ktorom je dvor, Pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce, vlastník SR-MNV HORKY, Hôrky, č.111, SR podiel 1/1
307/23 - katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 540 m², Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, vlastník SRMNV HORKY, Hôrky, č.111, SR podiel 1/1
307/26 - katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Orná pôda, Pozemok využívaný
pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické
plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, výmera 306 m², Pozemok, na ktorom je dvor, Pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce, vlastník SR-MNV HORKY, Hôrky, č.111, SR
podiel 1/1
307/27 - katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Orná pôda, Pozemok využívaný
pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické
plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, výmera 268 m², Pozemok, na ktorom je dvor, Pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce, vlastník SR-MNV HORKY, Hôrky, č.111, SR
podiel 1/1
307/28 - katastrálne územie Hôrky, druh pozemku Orná pôda, Pozemok využívaný
pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické
plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, výmera 216 m², Pozemok, na ktorom je dvor, Pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce, vlastník SR-MNV HORKY, Hôrky, č.111, SR
podiel 1/1
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2. Poveruje
a) Starostku obce podať návrh na zápis správnych údajov v katastri nehnuteľností pri
vlastníctve vedenom na Obec Hôrky
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hôrky
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hôrky je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. V školskej jedálni sa
môžu stravovať aj iné fyzické osoby. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje :
a) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa - žiaka, dospelého na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
b) podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrky
c) určuje výšku príspevku na režijné náklady.
Obec Hôrky , v zmysle ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na
úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
Desia
ta
Materská škola
(stravníci od 2 – 0,38
6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov
Základná škola
(stravníci od 11– 15rokov)
Dospelí/cudzí
stravníci

Obed

Olovrant

0,90

Stravné
spolu €

Stravné+réžia
spolu €

1,54

0,50

2,04

1,21 -

1,21

0,50

1,71

1,30 -

1,30

0,50

1,80

1,41

0,26

Réžia

Aktuálna výška réžie je daná
aktuálnym výpočtom pre daný rok.

Poslanci OZ obce Hôrky navrhli poslaneckým návrhom zvýšiť náklady na réžiu vzhľadom na
neustále rastúce ceny potravín a energií.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 260/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. schvaľuje na základe poslaneckého návrhu
a) navýšiť výšku réžie pre všetky kategórie o 0,20 centov, zo sumy 0,50 centov na 0,70
centov
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Hlasovanie:

za:

Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: Ing. Martin Hübner

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 261/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1.schvaľuje
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hôrky vrátane
pozmeňujúcho návrhu
Hlasovanie:

za:

Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik, Ing. Martin Hübner
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8. Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hôrky spôsobom podľa
prípadu hodného osobitného zreteľa
Do dnešného dňa spoločnosť SPP nepredložila návrh zmluvy na odkúpenie časti plynovodu,
po predložení návrhu zmluvy bude opätovne vyvesený zámer podľa prípadu hodného
osobitného zreteľa a po uplynutí lehoty bude zmluva prejednávana.
K bodu 9. Žiadosti Agrodružstva Bánová
Dňa 01.08.2022 bola na obecný úrad doručená ponuka Agrodružstva Bánová– “Odkúpenie
pozemkov pod cestou vo Hôrkach a prerokovanie v OZ Hôrky”, parc. CKN 268/39, LV 977,
k.ú. Hôrky, výmera 709 m², parc. EKN 272/3, LV 1097, k.ú. Hôrky, výmera 76 m².
Agrodružstvo Bánová vlastní pozemky pod cestným telesom. Ponúkaná cena 64,50 eur/m².
Spolu výmera 785 m² x 64,50 - 50 632,50 eur.
Dňa 01.08.2022 bola na obecný úrad doručená ponuka Agrodružstva Bánová: “Odkúpenie
cestného telesa vo Hôrkach a prerokovanie v OZ Hôrky”. Agrodružstvo Bánová vybudovalo
cestné teleso pre vlastnú obslúžnosť. Výmera 5230 m², ponúkaná cena 35 eur/ m², spolu
výmera 5230 m² x 35 eur – 185 050 eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 262/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. prerokovalo žiadosti o
a) Odkúpenie pozemkov pod cestou vo Hôrkach a prerokovanie v OZ Hôrky”,
b) Odkúpenie cestného telesa vo Hôrkach a prerokovanie v OZ Hôrky”
2. zamieta ich v plnom rozsahu
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

Dňa 01.08.2022 bola doručená – “Žiadosť o prerokovanie OZ Hôrky zmeny ÚPN na
predmetný pozemok do 90 dní” - zmenu ÚPN na IBV parc. CKN 787, LV 1293, k.ú. Hôrky,
výmera 9999 m² - Agrodružstvo Bánová žiadá o spracovanie osobitného Nového Územného
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plánu obce Hôrky. V žiadosti sa odvolávajú na uznesenie č. 142/2020, žiadajú prijať
obdobné uznesenie pri menovanom pozemku a zároveň zmenu ÚPN do 90 dní.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 263/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. Berie na vedomie:
a) žiadosť o prerokovanie ÚPN
b) bola zaevidovaná a obec Hôrky sa ňou bude zaoberať pri najbližšej zmene ÚPN obce
Hôrky
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10. Úprava rozpočtu
Dňa 13. júla 2022 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej len
„dodatok č. 1 ku KZ").
Podľa ČI. II KZ sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, podľa ktorého zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20
ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom
termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec
vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo") navýši normatívny rozpočet zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení prostredníctvom dohodovacieho konania (podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z.) o finančné prostriedky na uvedené odmeny podľa dodatku č. 1 KZ, potom ako dostane na uvedený účel
zdroje z MF SR.
V dôsledku toho je potrebné schváliť navýšenie originálnych kompetencití na vyplatenie
uvedených odmien pre zamestnancov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 264/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. schvaľuje
a) úpravu rozpočtu z prebytku rozpočtového hospodárenia rozpočtovým opatrením č.
7/2022, na základe ktorého Obec Hôrky uplatňuje viazanosť rozpočtu na originálne
kompetencie pre rok 2022 v rozsahu 13 000 € na bežné výdavky.
b) poskytnutie účelovej dotácie vo výške 13 000,- € na vyplatenie odmien zamestnancov
podľa schváleného § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z.
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0
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Z investičných akcií prejednaných na poslednom obecnom zastupiteľstve vyplynula úloha
pre p. starostku, aby niektoré investičné akcie dala naceniť a následne by sa prejednal zámer
uskutočniť niektoré zamýšľané investičné akcie. Na rekonštrukciu kotolne a školskej jedálne
by bolo potrebných cca 30 000,- €, na zateplenie fasády materskej školy 85 000,- €, na
rekonštrukciu miestnych komunikácií navýšiť o 50 000,- €. Okrem týchto investičných
výdavkov je potrebné schváliť aj navýšenie bežných výdavkov v oddieli Obecný úrad a to z
dôvodu navýšenia právnych služieb, kde je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na
spomínanú delimitáciu cintorína a pozemkov pod miestnymi komunikáciami, ktorú vykonávala
právnická firma špecializujúca sa na tieto činnosti a odhadované náklady sú 10 000,- €.
Odmeny 500, € pre zamestnancov vo verejnej správe sa týkajú aj zamestnancov obecného
úradu a taktiež od 1.7.2022 bola schválená valorizácia platov o 3 %. Preto je potrebné v oddieli
OÚ schváliť navýšenie rozpočtu, cca 2700,- €, nakoľko sa pri schvaľovaní rozpočtu s týmito
výdavkami nepočítalo. Taktiež je potrebné schváliť finančné prostriedky na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v budove TJ vo výške 8500,- eur.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 265/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1. schvaľuje
a) rozpočtovým opatrením č. 7/2022 navýšenie bežných výdavkov z prebytku
rozpočtového hospodárenia na:
- výdavky v oddieli OÚ vo výške 12 500,- €, vyplývajúce z navýšenia právnych služieb
a platov zamestnancov vo verejnej správe.
b) rozpočtovým opatrením č. 7/2022 navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného
fondu
- na rekonštrukciu kotolne a školskej jedálne vo výške 30 000 € v oddieli ZŠ s MŠ –
údržba budov a areálu
- na zateplenie fasády materskej školy vo výške 85 000,- € v oddieli ZŠ s MŠ – údržba
budov a areálu
na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 50 000,- € v oddieli miestne
komunikácie
- na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove TJ vo výške 8500,- €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie školskej jedálne – vo výške
10 000,- eur
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11. Informácie starostky
- bolo dokončené kolubárium, obecný úrad vykonal výsadbu zelene v jeho okolí, už sa
len čaká na vysvätenie kolumbária od pána farára, aby sa mohlo slávnostne otvoriť
- na Kolečku bol postavený drevený domček
- OFK usporiadal dňa 30.07.2022 turnaj, pani starostka odovzdala pohár starostu
úspešným víťazom
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. poschodí v MŠ Hôrky je práve v priebehu
stavebných prác
- Nakoľko zmena ističov pre budovu TJ trvala omnoho dlhšie ako sa predpokladalo, p.
Hollý žiada o posunutie platby nájmu krčmy až od 15.08.2022 – ak OZ súhlasí, je
potrebné vypracovať dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa
12.05.2022 - Nájom priestorov objektu budovy telovýchovnej jednoty vo Hôrkach
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- Pán poslanec Ing. Dušan Chvíľa informoval OZ, že strecha na budove “Garáž” opäť
zateká, pani starostka objedná opravu strechy
- Optika – pani starostka opäť rokovala so spol. Slovak Telekom, kde dostala nové
informácie, podľa ktorých by v roku 2023 mala byť vybudovaná optika v celej obci
- Kanalizácia – PD je už pripravená pre územné konanie, projektant ju má v najbližších
dňoch odovzdať
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 266/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky
1.Schvaľuje
a) úpravu podmienok nájomného vzťahu vypracovaním dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov zo dňa 12.05.2022 – a to: zmluvné strany sa dohodli, že do
15.08.2022 nie je nájomca povinný uhrádzať nájomné.
Hlasovanie:

za:

Ing. Martin Hübner, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. Dušan Chvíľa,
PaedDr. Barbora Kačiaková, Bohumil Frátrik,
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12. Záver
Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť o 17.11. hod. ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala:
Žofia Drdáková

Erika Mojáková
starostka obce
Overovatelia:
Bohumil Frátrik

PaedDr. Barbora Kačiaková
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