
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Orovnici, konaného  dňa 17. 12. 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie zasadnutia. 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

       3. Kontrola uznesení 

       4. Výročná správa obce za rok 2014 

       5. VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   

                      a drobné stavebné odpady od 01. 01. 2016 

      6. Zmluva o pristúpení k záväzku 

      7. Zavedenie ozdravného režimu – ozdravný rozpočet na rok 2016, ukazovatele    

          na roky 2017 - 2018  

      8. Rôzne 
                  9. Záver 

Ad 1)  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolala a  zahájila starostka obce Mgr. Katarína Forgáčová privítaním 

všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných, konštatovala, že zasadnutie obecného 

zastupiteľstva zvolala v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a naďalej aj viedla zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Obecné zastupiteľstvo má 7 členov, 

z ktorých boli prítomní 4 členovia, čo je dôkaz, že bolo uznášania schopné. Poslanci  Ing. Ján Kašuba 

a Ľubomír Závadský sa ospravedlnili,  Ján Forgáč sa neospravedlnil. 

 

Ad 2) 

Zapisovateľkou bola určená Lucia Švaralová,  za overovateľov zápisnice boli určení  Vladimír Brenkus 

a Ing. Karol Forgáč.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Jozef Forgáč, Miroslava Šmondrková 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

                             za:             Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Miroslava  

                                               Šmondrková 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

 

 

Starostka obce prečítala oboznámila s návrhom programu zasadnutia  a požiadala o hlasovanie za 

predložený návrh.  

Hlasovanie bolo nasledovné: 

                             za:             Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Miroslava  

                                               Šmondrková 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č.   76 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

1. program rokovania podľa pozvánky, 

2. zapisovateľku Luciu Švaralovú, overovateľov zápisnice Vladimír Brenkus, Ing. Karol Forgáč,  

3. návrhovú komisiu v zložení:  Jozef Forgáč, Miroslava Šmondrková. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 



Ad 3) 

Starostka obce oboznámila prítomných ohľadom plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, 

skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené, okrem uznesenia č. 58/2015 z 08.11.2015 – aktualizovať 

smernicu o slobodnom prístupe k informáciám a rokovací poriadok zasadnutia OZ, ktoré je plnené 

čiastočne, rokovací poriadok je v súlade, netreba ho upravovať, aktualizácia smernice je v štádiu 

rozpracovania, aktualizovaná smernica bude predložená OZ na vedomie najneskôr v januárovom zasadnutí 

OZ,  uznesenie č. 73/2015 – ktorým bolo uložené komisii pre verejný poriadok prejednať podnet p. 

Forgáčovej Heleny č. 192 ohľadom poškodenia nového oplotenia psom p. Mihálikovej Ľudmili, č. 193 -  

termín doloženia stanoviska je stanovený najneskôr na januárové zasadnutie a uznesenie č. 74/2015 – 

ohľadom ukončenia nájomného vzťahu k bytu č. 240/11 – tiež je stanovený termín až na január. 

 

Ad 4) 

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 

zákona o účtovníctve obec, nakoľko je účtovnou jednotkou, ktorá má povinnosť overiť účtovnú závierku 

audítorom, je povinná spracovať a aj zverejniť v registri výročnú správu. Výročná správa sa vyhotovuje za 

predchádzajúce účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok a povinnosťou prerokovať ju na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a zverejniť v registri je do 31.12. nasledujúceho roka po skončení účtovného 

obdobia.  Návrh výročnej správy bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva, po zapracovaní 

pripomienok pred zasadnutí a počas diskusie k tomuto bodu bola výročná správa obce prerokovaná 

a následne zverejnená v registri a na internetovej stránke obce. Výročná správa je prílohou č. 1 tejto 

zápisnice. 

Starostka obce po zapracovaní pripomienok dala hlasovať za takto upravenú výročnú správu obce. 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

                             za:             Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Miroslava  

                                               Šmondrková 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č.   77 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

b e r i e     n a     v e d o m i e 

 

výročnú správu obce za rok 2014. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

Ad 5)  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady bol vyvesený  od 02.12.2015 do 17.12.2015, v uvedenej dobe aj zverejnený na 

internetovej stránke obce, v tomto návrhu boli zapracované predchádzajúce návrhy na úpravu niektorých 

daní a poplatkov. Pripomienkové konanie bolo od 02.12.2015 do 14.12.2015 do 12 h. Dňa 14.12.2015 bolo 

spracované vyhodnotenie pripomienok, ktoré je súčasťou návrhu a akceptované pripomienky boli 

zapracované do návrhu VZN. Po predložení zapracovaných pripomienok neboli žiadane ďalšie námietky 

a preto požiadala starostka obce o hlasovanie za takto predložený návrh so zapracovanými pripomienkami. 

Návrh so zapracovanými pripomienkami spolu s vyhodnotením pripomienok je prílohou č. 2 tejto 

zápisnice. 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

                             za:             Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Miroslava  

                                               Šmondrková 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:   0 

 



Uznesenie č.   78 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Orovnica č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

Schválené VZN bude vyhlásené  vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2015 do 31.12.2015 a nadobúda 

účinnosť dňa 01.01.2016.   
 

Ad 6) 
Spoločnosť  Magellan Slovakia, s. r. o., Zochova 5, Bratislava  v zastúpení p. Milanom Štefankom 

obchodným manažérom pre verejný a neziskový sektor  vypracovala ponuku na základe dohovoru zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva z 11.12.2015, ktorého sa aj sám osobne zúčastnil. Ponuka je prílohou č. 

3 tejto zápisnice. Prítomní poslanci po diskusii s hlavnou kontrolórkou obce a starostkou obce pristúpili 

k návrhu reštrukturalizácie záväzkov po lehote splatnosti na základe zmluvy o pristúpení k záväzku vo 

výške 60 tis. € na dobu 5,5 roka s možnosťou predčasného splatenia. Súčasťou zmluvy bude zoznam 

záväzkov, ktorý bol následne odsúhlasený prítomnými poslancami. Návrh zmluvy bude doručený zo strany 

spoločnosti v priebehu 5 – 6 pracovných dní.    

Hlasovanie bolo nasledovné: 

                             za:             Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Miroslava  

                                               Šmondrková 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:   0 

 

Uznesenie č.   79 / 2015 

I. 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici  

udeľuje súhlas 

 

1.  s uzavretím Zmluvy o pristúpení k záväzku (ďalej len „Zmluva“) so spoločnosťou Magellan Slovakia, 

s.r.o., so sídlom Zochova 5, Bratislava 811 03, IČO: 44 414 315 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej 

predmetom bude pristúpenie Spoločnosti k záväzkom obce Orovnica vo výške max. 60.000,- EUR 

2. so splácaním záväzkov, ku ktorým Spoločnosť na základe Zmluvy pristúpi, v splátkach po dobu 65 

mesiacov  

3. s úhradou úrokov v prospech Spoločnosti a to vo výške 12M EURIBOR + 7,85% p.a. zo zostatku 

záväzkov v mesačných splátkach 

5.  s podpisom bianko zmenky ako zabezpečenia záväzkov, ktoré vzniknú obci Orovnica voči Spoločnosti 

na základe Zmluvy  

II. 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici  

poveruje 

 

Mgr. Katarínu Forgáčovú, aby ako zástupca obce Orovnica uzatvoril so spoločnosťou Magellan Slovakia, 

s.r.o., so sídlom Zochova 5, Bratislava 811 03, IČO: 44 414 315, Zmluvu o pristúpení k záväzku, bianco 

zmenky a vykonával aj všetky ďalšie úkony súvisiace s pristúpením k záväzku a jeho zabezpečením. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 
 

 



Ad 7) 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol starostkou 

obce predložený návrh na riešenie ozdravného režimu. Starostka obce spracovala návrh podľa 

predchádzajúcich návrhov na úsporné opatrenia, z dôvodu toho, že ešte nebolo doriešenie refinancovanie 

dlhu so spoločnosťou Magellan Slovakia, s. r. o., nemala presné usmernenie, ako záväzok viesť účtovne 

a zadefinovať v  rozpočte v prípade prijatia refinancovania dlhu a podpisu zmluvy zo strany metodika a MF 

SR, uvedené usmernenie bude dané až v pondelok 21.12.2015, resp. najneskôr v utorok 22.12.2012 a tiež  

bol malý časový priestor na jeho prerokovanie a prehodnotenie, návrh ozdravného rozpočtu a režimu bude 

hlavným bodom rokovania na zasadnutí, ktorého termín sa navrhol na 23.12.2015 na 16.30 h. Správa, ktorú 

doložila hlavná kontrolórka obce k doteraz predloženému návrhu tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 

Ad 8) 

 Forgáčová  Katarína, Mgr. -  dňa 28.11.2015 odoslala informačný mail všetkým poslancom OZ a hlavnej 

kontrolórke obce, že na základe svojho rozhodnutia a po porade so svojím právnym zástupcom vzdanie mandátu 

starostky podávať nebude, 

- požiadala  prítomných poslancov, aby podľa možnosti ešte prehodnotili svoje pripomienky k Spoločnému 

programu rozvoja obcí Tekovská Breznica a Orovnica, nakoľko v termíne do 31.12.2015 ho treba zaslať  

schválený na BBSK spolu s uzneseniami, 

- po odsúhlasení požiadaviek a dotazov z MF SR ohľadom ozdravného režimu, bude spracovaný návrh 

termínov zasadnutí OZ, ak nebudú usmernenia v termíne do 23.12.2015, nasledujúci termín riadneho zasadnutia 

bude 27.01.2016, kde budú schválené ostatné termíny zasadnutí v nasledujúcom roku, 

- dňa 16.12.2015 poslal oznámenie Recyklačný fond, že za rok 2014 za vytriedený odpad obci 

poukazuje čiastku 242,-- €. 

 Forgáč Jozef – oboznámil o tom, že po prijatí ozdravného režimu a predložených spracovaných  

výsledkov hospodárenia obce k 31.12.2015 podajú poslanci OZ podnet na Najvyšší kontrolný úrad 

o prešetrenie hospodárenia obce. 

 Šálková Mária – oboznámila prítomných poslancov OZ, že dnešným dňom podáva písomné 

vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce k termínu 31.12.2015, kópia vzdania tvorí prílohu č. 5 tejto 

zápisnice, zároveň povedala, že žiadne ďalšie správy už nebude spracovávať. 

Následne po tomto oznámení bola diskusia ohľadom určenia úväzku nového kontrolóra obce, voľby 

kontrolóra. Termín bol stanovený na 27.01.2016. 

 

Uznesenie č.   80/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

informáciu ohľadom podania podnetu zo strany poslancov OZ na Najvyšší kontrolný úrad o prešetrenie 

hospodárenia obce. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

Uznesenie č.   81/ 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce p. Márie Šálkovej k 31.12.2015 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

 

Uznesenie č.   82 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

u r č u j e 

 



rozsah úväzku  hlavného kontrolóra obce pre nové funkčné obdobie   - 0,1 úväzku. 

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

Uznesenie č.   83 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 
 

I. 

V y h l a s u j e 

v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 

konania voľby hladného kontrolóra  na 27.01.2016.  Voľba sa uskutoční na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva dňa  27.01.2016 v priestoroch  Obecného úradu v Orovnici, č. 96,  966 52 Orovnica,  v 

kancelárii starostky obce.  

 

II. 

U r č u j e 

1) Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

    a) kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné stredné vzdelanie 

    b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v ,          

        znení neskorších predpisov: 

        - spôsobilosť na právne úkony  

        - bezúhonnosť 

2) Náležitosti písomnej prihlášky: 

        - osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

        - doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

        - úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

        - profesijný životopis, 

        - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

        - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 

          122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej  „Voľba 

kontrolóra – NEOTVÁRAŤ zašlú na  adresu:  Obec Orovnica, Obecný úrad č. 96,  966 52  Orovnica 

najneskôr do 12.01.2016 alebo osobne doručia najneskôr do 12.01.2016 do 15.30 h, t. j. najneskôr 14 dní 

pred dňom konania voľby do podateľne Obecného úradu v Orovnici. Rozhodujúci je dátum doručenia 

písomnej prihlášky na obecný úrad do podateľne, alebo dátum doručenia podľa pošty. 

3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto 

dňom je 28.01.2016. 

4) Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,1 kratší pracovný čas. 

 

III. 

S c h v a ľ u j e 

 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 

1) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra 

     - verejným hlasovaním 

2) uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú 

prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, úspešným uchádzačom 

bude Obecným úradom v Orovnici zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 5 dní 

pred konaním voľby. 

3) každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Orovnici v časovom rozsahu maximálne 10 minút. 

4) kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 



IV. 

Z r i a ď u j e 

 

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie 

splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení z 

poslancov: 

 

Vladimír Brenkus 

Ján Forgáč 

Jozef Forgáč 

Ing. Karol Forgáč 

Ing. Ján Kašuba 

Miroslava Šmondrková 

Ľubomír Závadský 

 

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 22.01.2016.  

 

V. 

U k l a d á 

 

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na 

webovom sídle obce, na ISTP a v miestnej a regionálnej tlači v zákonom stanovenej lehote.  

 

Uznesenie podpísané  starostkou obce, predsedajúcou OZ :   Mgr. Katarína  Forgáčová ……………. 

 

Ad 9) 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, prečítaní prijatých uznesení zo zasadnutia,  starostka obce Mgr. 

Katarína Forgáčová poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20.55 h. 

 

Zapísala: Lucia Švaralová 

 

Overovatelia:  Vladimír Brenkus 

                        Ing. Karol Forgáč      

 

 

 

 

       Mgr. Katarína  Forgáčová 

                                                                                            starostka obce  


