
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Orovnici, konaného  dňa 29. 06. 2017 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3. Kontrola uznesení 

                       4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

5. Záverečný účet obce 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov 

             9. Záver 

Ad 1)  

Pracovné 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 a naďalej aj viedla zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

 

Ad 2) 

Zapisovateľkou bola určená Lucia Švaralová, za overovateľov zápisnice boli určení:                        

Miroslava Šmondrková a Ing. Karol Forgáč. 

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

Zároveň požiadala o doplnenie programu rokovania o bod – žiadosť o odkúpenie častí pozemkov           

vo vlastníctve obce Orovnica  žiadateľov Petra Škvarku a Pavly Škvarkovej. 
 

Uznesenie č.   26 / 2017 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

1) Program rokovania po doplnení v znení: 

 
                    1. Otvorenie zasadnutia 
                    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                    3. Kontrola uznesení 

                    4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

                    5. Záverečný účet obce 

                    6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

                    7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov žiadateľov Petra Škvarku a Pavly Škvarkovej 

                    8. Rôzne 

                    9. Interpelácie poslancov 

10. Záver 

2) zapisovateľku Lucia Švaralovú, overovateľov zápisnice Vladimír Brenkus,                     

Ing. Ján Kašuba návrhovú komisiu v zložení: Jozef Forgáč, Karol Forgáč 

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

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) 
Hlavná kontrolórka obce zaslala stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 pred zasadnutím OZ.  
Odborné stanovisko  vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Orovnica           

za rok 2016, stanovisko spracovala na základe dostupných podkladov – finančných a účtovných 

výkazov, najmä  výkazov - „Súvaha k 31.12.2016“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016“, „Poznámky“  

a  „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2016“ a  predložené 

stanovisko tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.  

 

Ad 5)  
Starostka obce predložila poslancom OZ správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015, ktorú 

poslanci vzali na vedomie. Súčasne oboznámila prítomných poslancov  pred prerokovávaním záverečného 

účtu za rok 2016 so správou k tvorbe a použití fondu opráv za rok 2016 za všetky byty, od schválenie VZN 

obce o použití fondu opráv, sú  všetky opravy, revízie kotlov v bytových domoch sú hradené z fondu 

opráv. Správa k tvorbe a použití fondu opráv za rok 2016 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce           

za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade                      

so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo 

účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy            

za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie  v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti.  

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 23.06.2017            

a tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici. Aj napriek tomu, že hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť 

záverečný účet obce bez výhrad, prítomní poslanci obecného zastupiteľstva záverečný účet prerokovali 

a nedali výrok k záverečnému účtu z dôvodu nedodržania 15 dňovej lehoty zverejnenia na úradnej 

tabuli obce a na základe uvedeného bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ.  
 

 

Uznesenie č.   27 / 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

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

 

1.  Správu audítora k Individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015. 

2.  Správu o tvorbe a použití fondu opráv a údržby bytov v bytových domoch za rok 2016 

     v pracovnej verzii 

  

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

proti:         0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

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

 

 

 



Uznesenie č.   28 / 2017 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

Záverečný účet obce za rok 2016  a výrok k záverečnému účtu nevydáva.   

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

proti:         0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

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

Ad 6) 
 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 

2017, ktorý vypracovala v súlade so zákonom o kontrolnej činnosti,  prečítala p. Švaralová a tvorí prílohu č. 4 

tejto zápisnice.    

 

 

Uznesenie č.   29 / 2017  

 

Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017.  

 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

proti:         0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

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

 

Ad 7) 

Obci bola doručená žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN 200/11 nachádzajúcej sa pri rodinnom 

dome súpisné číslo 41 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti o celkovej 

výmere približne 54 m
2. 

Uvedená parcela je vo vlastníctve obce, presná výmera bude vyčíslená po 

vypracovaní geometrického plánu, a tiež časť parcely CKN 3 za kostolom. Prítomní poslanci na 

základe predloženej žiadosti boli na miestnu obhliadku a predbežne odsúhlasili súhlas s odpredajom 

časti pozemku EKN 200/11, presná výmera bude vyčíslená na základe predloženého geometrického 

plánu a cena sa bude odvíjať od vypracovaného znaleckého posudku, ktorý majú žiadatelia predložiť.  

 

Uznesenie č.   30 / 2017 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

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

 

 Žiadosť o dokúpenie častí pozemkov vo vlastníctve obce Orovnica žiadateľov Pavly 

Škvarkovej a Petra Škvarku. 

  

Hlasovanie bolo nasledovné: 



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

proti:         0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

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

 

Uznesenie č.   31 / 2017 
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici 

 

o d p o r ú č a   

 

Žiadateľom Pavle Škvarkovej a Petrovi Škvarkovi dať vypracovať geometrický plán a 

znalecký posudok na pozemky ako podklady k žiadosti o odkúpenie častí pozemkov vo 

vlastníctve obce.  

  

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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

proti:         0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ:  

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

 

Ad 8) 
Starostka obce informovala: 

- obec obdržala od Okresného úradu životného prostredia v Žarnovici k posudzovaniu vplynov na životné 

prostredie k výstavbe MVE Hronský Beňadik – následne obec odoslala záporné stanovisko z dôvodu 

zachovania toku Stredného Hrona v chránenom území, 

-  riešenie autobusových spojov 

- začatie terénnych úprav pri predajni COOP Jednota,  oplotenie a zabudovanie mriežok na miestnu 

komunikáciu, odpoveď z COOP Jednoty ohľadom rekonštrukcie predajne na samoobsluhu v priebehu budúceho 

roku, 

- evidencia faktúr – riešenie upomienky za faktúru na dodávku zemného plynu vo výške 5,-- eur, 

                            -  nákup kníh – Tekov z Neba v rámci mikroregiónu – ponúknuť knihy na predaj pre verejnosť 

                                                     (do budúcnosť odmedziť nákup kníh aj na propagačné účely) 

- kosenie verejného priestranstva – dohoda s Ing. Pavlom Volentierom – uzatvorená na dobu do 06.07.2017 

- predaj motorového vozidla – Reanult – Jozef Forgáč – zatiaľ nepredávať – využívať v rámci možnosti do 

                                                                                          prípadnej väčšej poruchy a následne vyradiť, 

                                                                                        -  ponuka frézovej drvi – 2 – 3 autá na obec, s tým, že 

                                                                                            dovoz musím uhradiť obec 

Brenkus Vladimír – zdemontovanie poškodenej šúchaly pri OcÚ – aby nedošlo k úrazu.                                                                      

 

 

Ad 9) 
 

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

obce. 

 

Ad 10) 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 20.25 hod. 

 



Zapísala: Lucia Švaralová 

 
 

Overovatelia: 

 

Miroslav Šmondrková .............................................. 

 

Ing. Karol Forgáč             .............................................. 

 

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

       Mgr. Katarína  Forgáčová 

starostka obce 

 


