
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Orovnici, konaného  dňa 23. 12. 2015 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie zasadnutia. 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

       3. Kontrola uznesení 

       4. Spoločný program rozvoja obcí Orovnica a Tekovská Breznica 

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

          na roky 2017 - 2018  

      6. Rôzne 

                  7. 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 6 členovia, čo je dôkaz, že bolo uznášania schopné. Poslanec  Ing. Karol Forgáč a 

kontrolórka obce p. Mária Šálková a pani Lucia Švaralová  sa ospravedlnili. 

 

 

Ad 2) 
Zapisovateľkou bola určená Miroslava Šmondrková  za overovateľov zápisnice boli určení  Jozef Forgáč, 

Ing. Ján Kašuba 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Vladimír Brenkus, Ján Forgáč. 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             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, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č.   84 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

1. program rokovania podľa pozvánky, 

2. zapisovateľku Miroslavu Šmondrkovú, overovateľov zápisnice Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba,  

3. návrhovú komisiu v zložení:  Ján Forgáč, Vladimír Brenkus. 

 

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, uznesenia č. 73/2015 a 

uznesenia č. 74/2015 – kde termín doloženia stanovísk na splnenie príslušných uznesení je v mesiaci 

január 2016.  
 

Ad 4) 

Zámer spracovania Spoločného programu rozvoja obcí vychádza z ustanovenia §8 a) zákona č. 309/2014 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom pre  

komunitne vedený miestny rozvoj je spájanie síl v spoločnom hľadaní riešení so širším lokálnym dopadom 

pre lepší život ľudí v oboch obciach v nasledujúcom programovacom období 2014 - 2020. Obsahuje 
komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho 

vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a 

využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce. Spoločný program rozvoja obcí 

tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  
 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č.   85 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Spoločný program rozvoja obcí Orovnica a Tekovská Breznica na roky 2015 – 2023. 

 

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

 

Ad 5) 
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, vrátane refinancovania dlhu so spoločnosťou Magellan 

Slovakia, s. r. o.,  a na základe usmernení metodika a MF SR. Na základe pripomienok doručených pred 

zasadnutím a vrámci zasadnutia obecného zastupiteľstva boli doplnená a upravená textová časť ozdravného 

režimu. Ozdravný režim, ozdravný rozpočet pre rok 2016 a informatívne údaje pre rok 2017 a 2018 tvoria 

prílohu č. 2 tejto zápisnice.   
 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č.   86 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Ozdravný rozpočet obce pre rok  2016. 

 

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

 

 



Uznesenie č.   87 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

berie na vedomie 

 

Informatívne údaje rozpočtu pre roky 2017 a 2018. 

 

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

 

Uznesenie č.   88 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

žiada  

 

starostku obce, aby zaslala ozdravný rozpočet obce pre rok 2016 spolu s prílohami na Štátny fond rozvoja 

bývania a firmu SimKor Banská Štiavnica spolu so žiadosťami o vypracovanie dohody o splátkovom 

kalendári.  

 

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

 

Ad 6) 

 Forgáčová  Katarína, Mgr. -  pred zasadnutí obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom návrh 

zmluvy o pristúpení k záväzku č. 2015/12/190, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice, v rámci diskusie bolo 

rozprávané o tom, že bude ešte požiadaná spoločnosť o doplnenie ustanovenia do zmluvy ohľadom možnosti 

predčasného splatenia, prípadne mimoriadnej splátky, 

         - spolu s materiálmi ohľadom ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu boli zaslané poslancom aj informácie 

z MF SR, ktoré boli doručené na obecný úrad a aj hlavnej kontrolórke obce, 

       - začiatkom mesiaca január požiada spracovateľa Spoločného programu rozvoja obcí, aby sa mohla urobiť   a 

podpísať tlačová forma Spoločného programu rozvoja obcí Orovnica a Tekovská Breznica vrátane uznesení zo 

zasadnutí zastupiteľstiev z oboch obcí a súčasne bude ako kompletný dokument zverejnený na internetovej stráne 

obce, 

       - predložila prítomným poslancom návrh termínov riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2016,             

       - predložila poslancom návrh na výnimku z opatrenia, ktoré bolo prijaté vrámci ozdravného rozpočtu – a to 

vypínanie elektrickej energie na verejnom osvetlení v období vianočných sviatkov – medzi 24. 12. 2015 a 

02.01.2016. 

       - informovala poslancov o vykonaní fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku a záväzkov obce so stavom k 

31.12.2015 v termíne do 27.01.2016 – navrhnutí členovia inventarizačnej komisie – Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, 

Jozef Forgáč, Miroslava Šmondrková, Lucia Švaralová, Daniela Volentierová, Miroslav Majerčík. 
 

 Brenkus Vladimír,  Kašuba Ján, Ing. - rozšíriť disponibilné právo na účet vedený v OTP banke – návrh na 

spoludisponenta – Jozef Forgáč a Vladimír Brenkus,  kolektívne disponovanie, vždy dvaja. 
 

 Forgáč Jozef – po podpise originálu zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, scan dokumentu posielať 

všetkým poslancom, 

              - do času voľby kontrolóra obce budú všetky výdavky vopred odsúhlasované zástupcom starostky obce, 

              - v termíne do 11.01.2016 poslať poslancom OZ v tabuľkovej forme rozpis uhradených výdavkov v r. 2015, 

              - týždenne posielať v elektronickej forme úhrady výdavkov z účtov a pokladne. 
  
 

Uznesenie č.   89 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

1)  s c h v a ľ u j e 

 

Zmluvu o pristúpení k záväzku medzi obcou Orovnica a spoločnosťou Magellan Slovakia, s. r. o., 

Bratislava číslo 2015/12/190. 

 

2)  p o v e r u j e 
starostku obce podpisom tejto zmluvy. 



Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

 

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

 

Uznesenie č.   90/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

ž i a d a  

 

starostku obce, aby zaslala pripravila a predložila  podklady v OTP banke k rozšíreniu disponibilného 

práva na kolektívne disponovanie  pre  Jozefa Forgáča a Vladimíra Brenkusa.  

 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

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

 

 

Uznesenie č.   91 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Inventarizačnú komisiu na inventarizáciu majetku a záväzkov so stavom k 31.12.2015 v zložení: Vladimír 

Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Miroslava Šmondrková, Lucia Švaralová, Daniela Volentierová, Miroslav 

Majerčík . 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 
 

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

 

Uznesenie č.   92 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2016. 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 
 

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

 



Uznesenie č.   93 / 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

ž i a d a 

 

Obecný úrad a starostku obce predložiť rozpis výdavkov uhradených v roku 2015 v prehľadnej tabuľkovej 

forme v termíne do 11.01.2016. 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 
                             za:              Vladimír Brenkus, Ján Forgáč, Jozef Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava  

                                               Šmondrková, Ľubomír Závadský 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 
 

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 19.05 h. 

 

Zapísala: Miroslava Šmondrková 

 

Overovatelia:  Jozef Forgáč 

                        Ing. Ján  Kašuba      

 

 

 

 

       Mgr. Katarína  Forgáčová 

                                                                                             starostka obce  


