
Č.j.:7/2022

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ obce Chrámec , konaného dňa 29.12.2022 v zasadačke OcU  o 14.00 hod.

Prítomní: podá prezenčnej listiny. 

Neprítomná: Helena Genčiová, s ospravedlnením 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2023

6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

7. Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2021

8. Vymenovanie inventarizačnej komisie

9. Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce

10. Schválenie dodatku č.2/2022 VZN č.1/2019 o určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov,  výšky  príspevku  na  režijné  náklady  a podmienky  úhrady  v ŠJ  v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Chrámec

11. Rôzne

12. Uznesenie OZ

13. Záver

K bodu č.1   OZ zahájil starosta obce Vojtech Bari, privítal všetkých prítomných a oboznámil
ich s programom rokovania ktorý bol  vyvesený na úradnej  tabuli  obce ,   na internetovej
stránke obce ako aj doručený poslancom.



K bodu  č.2   Za  zapisovateľku  bola  určená  Helena  Vlasáková,  za  overovateľov  zápisnice
poslankyne: Marta Benedeková a Katarína Kováčová.

K bodu č.3    Nasledovalo schválenie programu zasadnutia, ktoré bolo jednohlasne schválené
všetkými zúčastnenými poslancami . 

Prítomní:  4

Za :           4

Proti:        0

Zdržal sa :0

K bodu č.4    Nasledovala kontrola uznesení  z predchádzajúcej schôdze, kde bolo starostom
skonštatované , že všetky uznesenia  sú splnené.

K bodu č.5    Starosta obce poprosil hlavného kontrolóra obce aby oboznámil  poslancov  so
svojim   plánom   kontrolnej  činnosti  na  1.polrok  2023.  Poslanci  po  predložení  návrh
jednohlasne schválili. Návrh tvorí prílohu zápisnice.

Prítomní:    4

Za:              4

Proti:          0

Zdržal sa :  0

K bodu č.6     Pri tomto bode programu starosta obce znovu požiadal hlavného kontrolóra
aby vyjadril svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025. Hlavný kontrolór sa
ujal  slova  a navrhoval  tento  rozpočet  schváliť.  Keďže  nikto  nemal  námietky   k  návrhu
rozpočtu,   pristúpilo sa k hlasovaniu. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

Prítomní:     4

Za:               4

Proti:           0



Zdržal sa:    0 

K bodu č.7     Nasledovala správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021. Starosta obce
požiadal  zamestnankyňu  H.  Vlasákovú  aby  v stručnosti  oboznámila  poslancov  so  správou
audítora k účtovnej závierke obce za rok 2021. Poslanci túto správu berú na vedomie.

K bodu  č.8      V tomto  bode  programu  došlo  k vymenovaniu  inventarizačnej  komisie
v nasledovnej zostave: predsedkyňa :  Katarína Kováčová - poslankyňa

                                         členka :              Eva Vargová – účtovníčka

                                         členka :              Helena Vlasáková – adm. pracovníčka

Poslanci  berú na vedomie vymenovanie inventarizačnej komisie v zostave ako to navrhol
starosta obce.

K bodu č.9     Pristúpilo sa k schváleniu náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej
starostky obce za rok 2022. 

K tomuto  bodu  programu    mala  pripomienku  poslankyňa  Katarína  Kováčová,  ktorá
spochybnila , že by starostke zostalo 20 dní nevyčerpanej dovolenky, nakoľko podľa jej slov
dosť  často  bola  s rodinou  mimo  územia  SR  a preto  sa  domnieva,  že  vtedy  mala  čerpať
dovolenku.  Bývalá  starostka  argumentovala  tým,  že  ona  dovolenku  čerpala  ,  ale  za
predchádzajúci rok. Obyvateľ obce p. Tamáš Attila sa opýtal starostky, či ešte nenahonobila
a nenakradla  dosť  za  12  rokov  funkčného  obdobia   a či  je  tak  veľmi  odkázaná  aj  na
preplatenie dovolenky, veď prakticky nikdy , resp. málo –kedy bola na úrade. Po položení
otázky opustil rokovaciu miestnosť a už sa nevrátil.

     Ďalej sa argumentovalo tým, že aj keby jej ostalo toľko dovolenky koľko sama  uvádza ,
mohla ju bez problémov vyčerpať, lebo obec mala plateného zástupcu starostu  a keď bývalá
starostka vedela že už kandidovať nebude , mohla pokojne dovolenku vyčerpať.

Pristúpilo sa k hlasovaniu a poslanci zamietli preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke.

Za: 0

Proti: 3 / Vojtech Bari, Marta Bariová, Katarína Kováčová

Zdržal sa: 1 /Benedeková/

K bodu č.10       V tomto bode programu    poslanci mali prerokovať, určiť  a schváliť výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výšky  príspevku na režijné  náklady a podmienky
úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.



V súvislosti  so zvyšovaním  nákladov na potraviny ako aj  režijné  náklady  bol  predložený
návrh  na  minimálne  zvýšenie  a to  0,20  €.  Poslanci  tento  návrh  v podobe  dodatku   VZN
č.2/2022 VZN č.1/2019 jednohlasne schválili.  

Za:          4

Proti:      0

Zdržal sa:0

K bodu č.11        Starosta obce otvoril diskusiu  do ktorej sa ako prvá prihlásila poslankyňa
Benedeková,  ktorá  oboznamovala  poslancov  so skutočnosťou,  že  je  potrebné vypracovať
PHSR obce, ďalej o rôznych výzvach ktoré sú alebo v najbližšej dobe budú zverejnené , ako
napr.  na  znižovanie  energ.  náročnosti  budov,  rozšírenie  kapacít  MŠ  a ZŠ,  projekty  na
infraštruktúru , nakladanie s odpadmi , budovanie kanalizácie a vodovodu.Tiež uviedla ,  že
Ing.  Mátému  bola  vyplatená  finančná  odmena  2300.-€  za  projekt  úpravy  poľnej  cesty
smerom k rybníku a do Teplej doliny.

Zaujímala  sa  o tom,  či  sa  vybavili  záležitosti  okolo  projektu  s Ing.  Schilingovou,  dostala
odpoveď , že áno.

    Hlavný kontrolór sa tiež vyjadril v tom smere, že pitná voda je veľmi pálčivá téma v tejto
obci .

     Ďalej sa prihlásila obyvateľka Agneša Bariová, ktorá chcela vedieť koľko fin. prostriedkov
zostalo  pri  preberaní  funkcie  starostu  .  Pani  Vlasáková  informovala  že  zostatok  fin.
prostriedkov  na  základe preberajúceho protokolu  činilo  6356.-€.   Pani  Bariovej  sa  tento
zostatok zdal byť malý , no bývalá starostka Benedeková argumentovala tým, že sú v obci
ľudia ktorí dlhé roky neplatili DzN ani poplatky.  Na to sa do diskusie prihlásila p. Aranka
Tamášová ,  ktorá oponovala bývalej starostke tým, že napríklad jej  ako členke volebného
tímu p. Benedekovej  bolo ňou povedané, že ak vyhrá voľby nebudú musieť plaťiť dane pokiaľ
ona bude vo funkcii.  Na toto vyjadrenie poslankyňa reagovala, že je to klamstvo, a že ona
toto nikdy nepovedala. Rozpútala sa vášnivá diskusia , prekrikovali sa prítomní aj poslankyňa
Benedeková.  Starosta  obce  sa  snažil  tlmiť  vášne  ale  bezvýznamne.  Obyvateľka  Agneša
Bariová sa opýtala posl. Benedekovej , či aj to chce poprieť, že jej tiež sľubovala výhody vo
volebnej kampani keď jej pomôže presvedčiť ľudí aby volili ju, a že ako namiesto nej roznášali
kurence do rodín ktoré hlasovali v jej prospech. Bývalá starostka sa opýtala  ako môžu tak
bezbreho klamať, no Tamášová a Bariová tvrdili svorne , že klame ona.

Agneša Bariová ml. sa pýtala starostky prečo nefungujú toalety v MŠ, keď obec mala dvoch
platených údržbárov. Bývalá starostka skonštatovala , že s údržbármi bola zrušená dohoda.

Obyvateľ,  Albert Bari vyčítal bývalej starostke , že cintorín počas jej funkčných období bol
kosený len sporadicky , hlavne vtedy keď niekto zomrel, veľa krát aj vtedy len okolo hrobu
nebohého do ktorého boli jeho telesné pozostatky uložené. Vyčítal jej, že dom smútku za 12



rokov nebol ani len vymaľovaný , nehovoriac o tom, že chladiaci box bol dlhé obdobie bez
prevádzky,  až  keď  zomrela  sestra  zástupcu   sa  opravil.  Poslankyňa  Benedeková
argumentovala tým, že bolo potrebné čakať na motor, lebo v boxe vyhorel a nedal sa opraviť.
Tak isto , že ihrisko nebolo pravideľne kosené, museli sa dožadovať skosenia trávy a  buriny ,
ktorá niekedy siahala do výšky človeka. Tak isto jej vyčítali výstavbu autobusovej zastávky, že
do dnes nie je dokončená / nie sú uložené na betónovom podklade kachličky/ ale práce boli
vyfakturované a vyplatené. Pýtali sa jej ako mohla nedokončenú prácu prevziať?

Poslankyňa Marta Bariová sa pýtala bývalej starostky prečo boli vymenené okná za plastové
len na jednej strane KD  a na druhej strane zostali staré ošarpané okenné rámy ? K tomu sa
vyjadril p. Bíró,  HKO a vysvetlil, že na výmenu okien bolo prijaté uznesenie OZ a vymenilo sa
toľko okien na koľko boli finančné prostriedky. Tu sa použili prostriedky ktoré obec získala
v rámci testovania na Covid.

     V strede diskusie poslankyňa Benedeková vyzvala starostu aby sa len neusmieval nad
týmito  napádaniami  ,  ale  aby  urobil  poriadok  v rokovacej  miestnosti  a vykázal  tých  ktorí
narúšajú priebeh rokovania.  Starosta oponoval tým, že on v rámci diskusie nemôže umlčať
nikoho a keby mal niekoho vykázať , bola by to práve ona , lebo ona prekrikuje všetkých
a vyzýva ich aby sa hanbili za svoje správanie a  nedovolí im pokračovať v diskusii  a vyjadriť
svoj názor na jej prácu vo funkcii starostky.

     Nakoľko  sa  vášne  stupňovali  a diskusia  už  neviedla  k ničomu  ,  len  k vzájomnému
osočovaniu starosta obce Vojtech Bari ukončil rozpravu .

K bodu č.12 

Uznesenia OZ 

V Chrámci, dňa 29.12.2022

Uznesenie č.11 U/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia

Uznesenie č.12 U/2022

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra na 1.polrok
2023

Uznesenie č.13 U/2022

Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie odborné  stanovisko  hl.  kontrolóra  k návrhu
rozpočtu obce na rok 2023, a zároveň schvaľuje rozpočet obce na rok 2023



Uznesenie č.14 U/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021

Uznesenie č.15 U/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie inventarizačnej komisie.

Uznesenie č.16 U/2022

Obecné  zastupiteľstvo  zamieta preplatenie  nevyčerpanej  dovolenky  pre  bývalú  starostku
Martu Benedekovú.

Uznesenie č.17 U/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.2/2022 VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov ,  výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

K bodu č.13

     Nakoľko program schôdze bol  vyčerpaný,  starosta obce poďakoval  všetkým za účasť
a ukončil rokovanie

V Chrámci,29.12.2022

Zapisovateľka : ....................................................     Starosta obce : ......................................

                                   Helena Vlasáková                                                           Vojtech Bari

Overovateľia: ....................................................                                .......................................   

                                Marta Benedeková                                                Katarína Kováčová        



          


