
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Orovnici, 

 konaného  dňa 23. 08. 2017 o 17.30 hod. 

________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Informácia o splátkach – ŠFRB, úver, faktúry, zál. platby – plyn, el. energia 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

6. Záverečný účet obce – opätovné prerokovanie návrhu 

7. Príprava kult. podujatia pre deti a príprava obnovenia činnosti Obecného 

stolnotenisového klubu 

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov 

10. Záver 

 

 

Ad 1) Otvorenie zasadnutia: 

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 § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, skonštatovala, že sú celkom prítomní piati poslanci, zasadnutie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné a naďalej aj viedla zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

Zapisovateľkou bola určená Ing. Milena Budinská, za overovateľov zápisnice boli určení Jozef 

Forgáč ,Vladimír Brenkus 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslava Šmondrková, Ing. Ján Kašuba 

 

Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia podľa pozvánky doplnený o bod Úprava 

rozpočtu Obce Orovnica na rok 2017 č. 1 (cudzie zdroje) a č. 2 (vlastné zdroje). 

 

Program po doplnení:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Informácia o splátkach – ŠFRB, úver, faktúry, zál. platby – plyn, el. energia 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

6. Záverečný účet obce – opätovné prerokovanie návrhu 

7. Príprava kult. podujatia pre deti a príprava obnovenia činnosti Obecného 

stolnotenisového klubu 

8. Úprava rozpočtu Obce Orovnica na rok 2017 č. 1 (cudzie zdroje) 

 a č. 2 (vlastné zdroje). 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

 a požiadala o hlasovanie za predložený návrh.  

 



Uznesenie č. 32/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Program rokovania podľa pozvánky doplnený o bod Úprava rozpočtu obce 

Orovnica na rok 2017 č. 1 /cudzie zdroje/ a č. 2 /vlastné zdroje/ 

2. Zapisovateľku Ing. Milenu Budinskú,  

overovateľov zápisnice  Jozefa Forgáča ,Vladimíra Brenkusa 

3. Návrhovú komisiu v zložení: Miroslava Šmondrková, Ing. Ján Kašuba 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

Ad 3) Kontrola uznesení: 

Starostka obce oboznámila prítomných ohľadom plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

a skonštatovala, že prijaté uznesenia sú priebežne plnené. 

 

Ad 4) Informácia o splátkach – ŠFRB, úver, faktúry, zál. platby – plyn, el. energia: 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných platbách  za obdobie 

od 01.01.2017 do 22.08.2017:  

a) splátky úveru ŠFRB BD A – Príloha č. 1 tejto zápisnice, 

b) splátky úveru ŠFRB BD B – Príloha č. 2 tejto zápisnice, 

c) splátky SimKor, s.r.o – Príloha č. 3 tejto zápisnice, 

d) dlhodobý úver OTP banka – Príloha č. 4 tejto zápisnice, 

e) splátky MagellanCentralEurope, s.r.o. – Príloha č. 5 tejto zápisnice, 

f) zálohové platby za elektickú energiu SSE, a. s., Žilina – Príloha č. 6 tejto zápisnice 

(platby boli predložené poslancom spracované v tabuľkovej forme, jednotlivé tabuľky tvoria 

prílohy tejto zápisnice č. 1 –  č.6 tak ako je vyššie uvedené) 

g) faktúry: účtovníčka obce predložila poslancom k nahliadnutiu všetky faktúry a pokladničné 

doklady za obdobie od 01.07.2017 do 23.08.2017. 

K jednotlivým tabuľkám podala vysvetlenie starostka obce spolu s účtovníčkou obce. 

Poslanci požiadali starostku obce o vysvetlenie prerušenia dodávky elektrickej energie 

v bytovom dome B (spoločné priestory, ČOV). Poslankyňa Miroslava Šmondrková oboznámila 

všetkých prítomných, že sa telefonicky informovala u dodávateľa SSE–d Žilina o príčine prerušenia 

elektrickej energie a bolo jej povedané, že obec neuhradila zálohové platby za odberné miesto 

mesačne vo výške 95,00 eur od februára 2017 aj napriek viacerým zaslaným upomienkam a preto 

dodávateľ pristúpil k odpojeniu odberného miesta. Poslanci sa zároveň pýtali, kto bude znášať 

náklady spojené s odpojením a s  opätovným pripojením ako aj ďalšie vzniknuté náklady,                        

t. j. náhrada za satelitný prijímač (prívod od suseda p. Mateja Macha) a ešte náklady, ktoré môžu 

vzniknúť v súvislosti odstavenej prevádzky ČOV.  



Položené otázky od prítomných poslancov počas diskusie zodpovedala starostka obce. Zároveň 

informovala, že dodávateľovi SSE –d Žilina bola zaslaná žiadosť o odpustenie poplatku, nakoľko 

opätovné pripojenie bolo urobené v rámci jedného výjazdu počas plánovanej odstávky                          

na distribučnej sieti z dôvodu údržby zariadenia. Žiadosť dodávateľ zaregistroval  a momentálne              

sa čaká na vyjadrenie. Starostka obce prisľúbila, že pokiaľ bude žiadosť o odpustenie zamietnutá,  

zaplatí tieto náklady, t. j. budú jej zosobnené a dohodne sa aj s  p. Matejom  Machom o náhrade         

za pripojenie satelitného prijímača. 

 

Uznesenie č. 33/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o platbách 01.01.2017-22.08.2017: 

a) ŠFRB BD A, 

b) ŠFRB BD B, 

c) SimKor, s.r.o, 

d) dlhodobý úver OTP banka, 

e) MagellanCentralEurope, s.r.o. 

f) SSE, a. s., Žilina (elektrická energia) 

g) faktúry 

 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

 

Ad 5) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce: 

 

Hlavná kontrolórka obce v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 predložila                      

a následne prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Orovnica                   

za rok 2016. Zároveň oboznámila prítomných poslancov, že  napriek jej odporučeniu schváliť 

Záverečný účet obce Orovnica za rok 2016 výrokom bez výhrad, opätovne skontroluje účtovné 

obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, nakoľko vyčíslený výsledok hospodárenia nesúhlasí                     

so stavom finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2016, rozdiel je vo výške 1. 003,60 

EUR. Predpokladá, že uvedený rozdiel mohol vzniknúť chybným účtovaním, t. j. nezapojením 

rozpočtových položiek na stranách príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 34/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Orovnica k 31.12.2016 

s dodatočným vysvetlením chýb v rozpočtových položkách v celkovej sume                  

1. 003,60 EUR. 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

 

Ad 6) Záverečný účet obce – opätovné prerokovanie návrhu: 

 

V rámci  opätovného prerokovania Záverečného účtu Obce Orovnica za rok 2016 OZ schválilo 

záverečný účet výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

 

Uznesenie č.  35/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

schvaľuje 

1.  po opätovnom prerokovaní Záverečný účet Obce Orovnica k 31.12.2016,  

 Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

2.  prevod prebytku rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 

 do Rezervného fondu obce vo výške 10%, t. j. v sume 232,76 €. 

3.  prevod prebytku rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016  

 na účet prijatých finančných  zábezpek nájomníkov v bytových domoch A a B               

vo výške 90%, t. j. v sume 2. 094,78 €. 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 



Ad 7) Príprava kult. podujatia pre deti a príprava obnovenia činnosti Obecného 

stolnotenisového klubu: 

Starostka obce na základe dohovoru z predchádzajúcich zasadnutí OZ informovala poslancov OZ, 

že sa pripravuje kultúrno-športové podujatie pre deti „Ukončenie leta s deťmi“ na deň 28.08.2017, t. 

j. v pondelok, so začiatkom 15.00 – 16.00 hod.. Podujatie by sa malo uskutočniť na Varte, plánuje 

zabezpečiť nafukovací hrad, jazdu na koňoch, maľovanie na tvár, súťaže a opekačku, pokiaľ bude 

priaznivé počasie. V prípade nepriaznivého počasia by sa akcia realizovala v sále kultúrneho domu. 

Na príprave programu pre deti by sa spolupodieľala obyvateľka obce, učiteľka MŠ v Tekovskej 

Breznici, Bc. Nikola Forgáčová, ktorá by pripravila rôzne súťaže pre deti. Ďalej starostka obce 

informovala prítomných, že písomne požiadala KnaufInsulation, a. s., Nová Baňa o finančný 

príspevok na toto podujatie. Spoločnosť na základe Darovacej zmluvy zo dňa 11.08.2017  poskytne 

obci Orovnica čiastku 500,00 EUR. Finančné prostriedky plánuje použiť na zaplatenie 

nafukovacieho hradu, predpoklad 200,00 €, na nákup farieb na tvár cca 50,00 € a ostatné výdavky 

súvisiace s pripravovanou akciou (nákup materiálu v súvislosti s opekačkou). Zároveň starostka 

oboznámila prítomných, že ak by sa podarilo ušetriť časť finančných prostriedkov požiadala by 

KnaufInsulation, a. s., Nová Baňa o doplnenie účelu použitia do zmluvy na Mikuláša 2017, alebo 

občiansky obrad Uvítanie detí 2017. 

Starostka obce informovala prítomných, že na základe záujmu športovcov v stolnom tenise, ktorý 

bol predložený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, písomne požiadala viaceré spoločnosti 

o finančný príspevok na tento účel. Spoločnosť Mapro Slovakia, s. r.o., Orovnica v zmysle zaslanej 

žiadosti predložila návrh zmluvy o sponzorstve. Obec následne dňa 14.08.2017  uzatvorila                    

so spoločnosťou Zmluvu o sponzorstve, na základe ktorej spoločnosť poskytne obci Orovnica               

pre Stolnotenisový obecný klub v Orovnici čiastku 300,00 EUR na náklady s vydaním nových 

registračných preukazov, náklady na cestovanie, nákup dresov a materiálu. Okrem finančných 

prostriedkov spoločnosť poskytne aj materiálne vybavenie – dresy pre športovcov (6 ks a 2 ks budú 

zabezpečené z poskytnutých finančných prostriedkov). Poslanci v rámci diskusie súhlasili s touto 

aktivitou,  za podmienky, že bude financovaná tak, aby žiadne výdavky na činnosť klubu  neboli 

financované z obecného rozpočtu vzhľadom na finančnú situáciu obce. 

 

 

Uznesenie č.  36  / 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

schvaľuje 

1. Kultúrno-športové podujatie pre deti  „Koniec letných prázdnin“ 

2. Obnovenie činnosti obecného stolnotenisového klubu  

 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 



Ad 8) Úprava rozpočtu Obce Orovnica na rok 2017 č. 1 (cudzie zdroje) 

a č. 2 (vlastné zdroje). 

 

Ing. Milena Budinská, zastupujúca  účtovníčku obce Luciu Švaralovú počas materskej 

a rodičovskej dovolenky,  informovala prítomných poslancov, že v nadväznosti na prvý polrok 

2017 pokračuje vo vedení účtovníctva obce po odovzdaní účtovnej uzávierky za II.Q/2017,                  

t. j. od obdobia 01.07.2017, tak ako sa ústne dohodli so starostkou obce Mgr. Katarínou Forgáčovou 

a s pani Luciou Švaralovou pri nástupe do pracovného pomeru.  

 

 Zároveň podala návrh na zmenu rozpočtu obce: 

 

 Zmena č. 1 Cudzie zdroje:   

- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 

rozčleniť analyticky podľa účelu poskytnutia, 

- finančné prostriedky od subjektov mimo verejnej správy, t. j. od poskytovateľov 

finančných darov, dotácií 

 

Zmena č. 2 Vlastné zdroje: 

- finančné prostriedky – vlastné príjmy a výdavky obce upraviť tak, aby boli 

jednotlivé rozpočtové položky v súlade s platnou metodikou MF SR pre r. 2017, 

t. j. funkčná a ekonomická klasifikácia a na jednotlivých položkách upraviť 

výšku rozpočtovaných prostriedkov vzhľadom na výkon základnej finančnej 

kontroly. 

(Príloha č. 7 tejto zápisnice) 

 

Uznesenie č.  37  / 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

a) berie na vedomie  

 

úpravu  rozpočtu obce Orovnica na rok 2017 č. 1 /CZ/  

 

b) schvaľuje 

 

úpravu  rozpočtu obce Orovnica na rok 2017  č. 2 /VZ/ 

 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.  38  / 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

a) žiada  

 

obecný úrad o pravidelné vytváranie tabuliek s prehľadom faktúr s ich splatnosťou            

a úhradou a okamžité riešenie príchodzích upomienok.  

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

 

 

Uznesenie č.  39  / 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

a) žiada  

 

obecný úrad o dodržiavanie platieb v súlade so schváleným rozpočtom obce.  

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

Ing. Ján Kašuba, Miroslava Šmondrková 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

Mgr. Katarína  Forgáčová ..................................................... dňa ..................................................... 

 

 

Ad 9) Rôzne: 

Starostka obce informovala prítomných: 

- nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva: zapisovateľke boli doručená jedna kandidátna 

listina s návrhom dvoch poslancov, ktoré predložila politická strana SMER - sociálna demokracia, 

miestna volebná komisia v Orovnici zasadne v zákonom stanovenej lehote a rozhodne o jej 

registrácii. 

- bola podaná zmluva na Okresný úrad Žarnovica, odbor katastrálny na odkúpenie pozemku                  

pre Mareka Forgáča, Orovnica č. 219 

 

- ESMAO elektronická komunikácia je v prevádzke 

 



-  na obecný úrad bola doručená z MF SR, sekcie rozpočtovej politiky Oznámenie o prekročení dlhu  

prekročenie dlhu – žiadosť o vyjadrenie. Obec dňa 13.07.2017 zaslala MF SR požadované 

vyjadrenie a k dlhu uviedla nasledovné vysvetlenie: Obec uzatvorila v rámci plnenia opatrení 

ozdravného režimu so spoločnosťou Magellan Central Europe, s. r. o., Zochova 5, 811 03  

Bratislava Zmluvu o pristúpení záväzku č. 2016/01/02 zo dňa 08.01.2016. Zostatok zmluvného 

záväzku k 31.12.2016 bol vo výške 56 400,00 eur. Táto suma bola vykázaná vo výkaze FIN 5-04 

v stĺpci 4 ako dodávateľský úver  vzhľadom na hlásenie medzivýkazovej  chyby pokiaľ by tam 

nebol započítaný. 

- zrušený prenájom sály na 31.12.2017, sála KD je na uvedený termín voľná 

 

- miestny rozhlas - zhorená ústredňa, opravu zrealizovala noves trade spol. s r. o., Hviezdoslavova 

72, 951 51  Nová Ves nad Žitavou, súčiastky na opravu boli použité zo starej ústredne z Obecného 

úradu v Malej Lehote, úhrada za náhradné súčiastky bude podľa  predbežného dohovoru za 

symbolickú cenu, o presnej výške rozhodne  OZ v Malej Lehote. Na základe vznikutej poruchy som 

požiadala vypracovať cenovú ponuku na opravu resp. rekonštrukciu miestneho rozhlasu. 

 

- p. Ľuboš Závadský ma požiadal – v hornej časti obce – od konca pozemku p. Jána Forgáča, č. 242 

položiť kanálové rúry o dĺžke cca 25 m, predbežná cena maximálne  do 500,00 eur 

- Jozef Forgáč: odporúčam aspoň 40-ky a kamenné, cena za 1/ks je približne 23,00 € s DPH, 

financovanie bude zabezpečené z iných zdrojov a nie z finančných prostriedkov obce 

 

Ing. Ján Kašuba: 

- upomienky evidovať v registratúrnom denníku 

- WEBstránka obce : ponúkol spracovať návrh spolu s Ing. Karolom Forgáčom 

 

Jozef Forgáč: 

- zápisnice po podpise overovateľmi zverejniť na úradných tabuliach obce a tiež prečítať                      

do miestneho rozhlasu pokiaľ nebude v plnej prevádzke webstránka obce, nakoľko sú občania 

zvedaví na dianie v obci a rokovania OZ 

 

Ad 10) Interpelácie poslancov: 

 

Interpelácia poslancov prebiehala voľne počas zasadnutia. Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania 

obce. 

 

Ad 11) Záver: 

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 hod. 

 

Zapísala: Ing. Milena Budinská 

 
 

Overovatelia: 

 

Jozef Forgáč .............................................. 

 

Vladimír Brenkus .............................................. 

 

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

       Mgr. Katarína  Forgáčová 

starostka obce 


