Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poľný Kesov
konaného dňa 27.06.2019
Prítomní:

Neprítomní:
Verejnosť:

Ing. Ľubica Poluchová, starostka obce
Poslanci : Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
Hlavná kontrolórka: Ing. Magdaléna Dojčanová
- ospravedlnená: Kristína Májová
Ing. Juraj Sitár

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Interpelácie poslancov.
6. Žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce – parc. č. 2692/5.
7. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správa k informáciám, ktoré sa
uvádzajú vo výročnej správe za rok 2018.
8. Výročná správa obce za rok 2018.
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
10. Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenia obce.
11. Použitie zostatku finančných operácii z roku 2018.
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2019.
13. Pridelenie nájomného obecného bytu na základe odporúčania bytovej komisie.
14. Diskusia
15. Rôzne
16. Záver
K bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
Otvorenie zasadnutia.
Rokovanie OZ otvorila a zasadnutie viedla Ing. Ľubica Poluchová, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných. Starostka konštatovala, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 poslancov
z celkového počtu 7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Schválenie programu zasadnutia
Starostka predložila návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že program zasadnutia
bude rozšírený nasledovne: Bod č.13 bude - Smernica č.3/2019 o určení postupu pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti - a ďalej sa bude pokračovať podľa pôvodného programu. Poslanci nemali
k zmene navrhovaného programu žiadne pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy. Následne starostka
predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
schvaľuje
- návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Interpelácie poslancov.
6. Žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce – parc.č. 2692/5.
7. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správa k informáciám, ktoré sa
uvádzajú vo výročnej správe za rok 2018.
8. Výročná správa obce za rok 2018.

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
10. Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenia obce.
11. Použitie zostatku finančných operácii z roku 2018.
12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2019.
13. Smernica č.3/2019 o určení postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
14. Pridelenie nájomného obecného bytu na základe odporúčania bytovej komisie.
15. Diskusia
16. Rôzne
17. Záver
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 - Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice:
Overovatelia zápisnice: Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka
Zapisovateľka:
Bc. Iveta Sušková
Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- určenie overovateľov zápisnice: Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka
a zapisovateľku zápisnice: Bc. Iveta Sušková
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľku zápisnice.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: Mgr.
Ľuboš Jančovič, Zdenka Pšenková. Poslanci nemali k uvedenému návrhu žiadne pripomienky alebo
pozmeňujúce návrhy. Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
volí
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ľuboš Jančovič, Zdenka Pšenková
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu.

K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Nebolo splnené uznesenie č. 53 / 2019 zo zasadnutia 29.4.2019, kde obecné zastupiteľstvo
poverilo starostku k uzatvoreniu zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti s p. Dušanom Bosákom za
účelom odpracovania jeho záväzku voči obci.
Zmluva bude uzatvorená ihneď, ako p. Bosák začne svoj dlh odpracovávať. Vyjadril sa, že prednostne
bude svoj dlh pravidelne splácať.
Ostatné uznesenia boli splnené.
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu.
Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č. 5 – Interpelácie poslancov
Písomne a ani ústne neboli predložené žiadne interpelácie.
K bodu č.6 - Žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce – parc.č. 2692/5.
Starostka prítomným žiadosť prečítala. ( Žiadosť je prílohou č.1 k tejto zápisnici ).
Ďalej starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Magdalénu Dojčanovú, aby poslancov
oboznámila v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s možnými spôsobmi prenájmu obecného
majetku.
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie s tým, že
keď pán Ing. Barcaj osobne odprezentuje zámer prenájmu, vyjadria sa k žiadosti konkrétne.
Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce – parc.č.2692/5
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č.7 - Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správa k informáciám,
ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 2018.
Povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom ukladá obciam zákon č.431/2002 o účtovníctve.
Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje okrem dodržiavania ustanovení citovaného zákona
tiež dodržiavanie povinností v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, najmä § 10 ods. 7 a 8 – či boli dodržané pravidlá zostavovania a členenia rozpočtu, § 16
ods. 12 – dodržanie termínu prerokovania záverečného účtu, § 17 – pravidlá používania návratných
zdrojov financovania - úvery a § 19 ods. 1 – výšku záväzkov po lehote splatnosti. ( Správa audítora z
auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za
rok 2018 je prílohou č.2 k tejto zápisnici).
Starostka otvorila rozpravu.
Následne predložila návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- Správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a Správu k informáciám, ktoré sa
uvádzajú vo výročnej správe za rok 2018.
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č.8 - Výročná správa obce za rok 2018
Povinnosť vypracovať výročnú správu ukladá obciam zákon č.431/2002 o účtovníctve, ktorý
stanovuje aj obsah výročnej správy. Výročná správa je súčasťou účtovnej závierky. Obec Poľný Kesov
má vypracovanú výročnú správu obce za rok 2018 v zmysle ustanovení citovaného zákona ( Výročná
správa za rok 2018 je prílohou č.3 k tejto zápisnici). Obsah výročnej správy stručne zhrnula
prítomným poslancom a prítomnej verejnosti starostka obce a otvorila rozpravu k tomuto bodu
programu.
Následne predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- Výročnú správu obce Poľný Kesov za rok 2018 na vedomie.
Starostka skonštatovala, že obecné zatupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č.9 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
So svojim stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2018 oboznámila poslancov OZ a verejnosť
hlavná kontrolórka obce Ing. Magdaléna Dojčanová. (Stanovisko je prílohou č.4 k tejto zápisnici).
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu programu.r
Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č.10 - Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenia obce
Povinnosť vypracovať záverečný účet ukladá obciam § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy spolu s náležitosťami, ktoré musí obsahovať.
Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 30.5.2019 a to na webovom
sidle obce a na úradnej tabuli obce. ( Záverečný účet obce za rok 2018 tvorí prílohu č.5 k tejto
zápisnici ). K zverejnenému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Starostka otvorila rozpravu.
Následne starostka predložila návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
schvaľuje
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2018
a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
K bodu č. 11 - Použitie zostatku finančných operácii z roku 2018.
V zmysle schváleného záverečného účtu obce za rok 2018 predložila starostka návrhy uznesení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- schodok rozpočtu v sume – 45 818,42 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj v sume 2 292,00 EUR a jeho
vysporiadanie v rozpočtovom roku 2018: - z finančných operácií vo výške 48 110,42 €
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
schvaľuje
- použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 60 934,21 EUR na tvorbu rezervného fondu obce za rok 2018
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie schodok rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 a schválilo tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 60 934,21 EUR.
K bodu č.12 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2019
V zmysle § 18 f zákona o obecnom zriadení predkladá kontrolór obce raz za 6 mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním na zasadnutí OZ
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým. Plán činnosti hlavnej kontrolórky bol v zmysle tohto
ustanovenia zverejnený dňa 4.6.2019 na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Magdaléna
Dojčanová. ( Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2019 je prílohou č.6 k tejto
zápisnici )
Následne starostka predložila návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
schvaľuje
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
poveruje
- hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2. polrok 2019.
K bodu č.13 - Smernica č.3/2019 o určení postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
Smernicu vypracovala hlavná kontrolórka obce Ing. Magdaléna Dojčanová. Starostka ju vyzvala, aby
oboznámila poslancov s jej obsahom a zákonnou povinnosťou obce mať takúto smernicu
vypracovanú. ( Smernica je prílohou č.7 k tejto zápisnici ).Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu
programu, v rámci ktorej hlavná kontrolórka odpovedala na otázky poslancov ohľadom niektorých
ustanovení smernice.
Následne starostka predložila návrhy uznesení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie na vedomie
- smernicu č.3/2019 o určení postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo zobralo smernicu na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
ruší
- .Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Z.z. číslo 2/2015 schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.47/2015 zo dňa 29.6.2015
a dala o predloženom návrhu hlasovať:
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k tomuto bodu programu.
K bodu č.14 - Pridelenie nájomného obecného bytu na základe odporúčania bytovej komisie.
Starostka vyzvala predsedníčku Komisie kultúry, športu, školstva, sociálneho a bytového
zabezpečenia občanov obce Zdenku Pšenkovú, aby predložila obecnému zastupiteľstvu odporúčanie
na pridelenie obecného nájomného bytu. ( Odporúčanie je prílohou č.8 k tejto zápisnici ).
Starostka vyzvala k rozprave k tomuto bodu programu.
Následne starostka predložila návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
schvaľuje
- na základe odporúčania Komisie kultúry, športu, školstva, sociálneho a bytového
zabezpečenia občanov obce pridelenie obecného nájomného bytu žiadateľovi – Matejovi
Brštiakovi
a dala o predloženom návrhu hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie k tomuto bodu programu.

K bodu č.15 - Diskusia
V diskusii nik nevystúpil.
K bodu č. 16 – Rôzne
V bode rôzne starostka informovala o žiadosti pána Ing. Juraja Sitára o zmenu využitia územia
( Žiadosť je prílohou č.9 k tejto zápisnici ).Zároveň vyzvala p. Sitára, aby sa k žiadosti vyjadril a
otvorila rozpravu. Po prerokovaní žiadosti starostka predložila návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov
berie vedomie
- žiadosť Ing. Juraja Sitára o zmenu využitia územia
poveruje
- starostku preveriť možnosť realizácie novej trafostanice v lokalite Pereš
a dala o predloženom návrhu uznesenia ohľadom poverenia starostky hlasovať
prítomní: 6
hlasovanie: za: 6 Eduard Ambrus, Róbert Drábik, Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč, Zdenka Pšenková
proti: 0
zdržal sa: 0
Starostka konštatovala, že bolo prijaté uznesenie k tomuto bodu programu.
Ďalej starostka informovala poslancov o:
- realizácii zhotovenia autobusovej zastávky pri cintoríne o rozmere 1,5 x 3 m, poslanci sa zhodli
na rozmere nástupného ostrovčeka 2 x 5 m a osadení maľovanej mapy obce
- možnosti obstarania techniky na kosenie verejných priestranstiev a ničenie buriny na
chodníkoch a to v budúcom rozpočtovom roku
- stav prijatých resp. neprijatých žiadostí pri zápise detí do materskej školy a o požiadavkách na
vybavenie priestorov, hygienické a personálne zabezpečenia pri rozšírení kapacity mater. školy
- stretnutí na futbalovom ihrisku v polovici augusta za účelom riešenia havarijného stavu
unimobuniek
- vypracovanom projekte objektu p. Ivana Vrbu /na pozemku bývalej budovy pošty/
- o poruchovosti kotlov v obecných nájomných bytoch
Ďalej vystúpil poslanec Drábik
- plocha pre odpočívadlo pri požiarnej zbrojnici – treba ju prerobiť
- vybudovanie aspoň štyroch parkovacích miest pri bytovke súpis.č. 258
- postrekovanie role za veterného počasia – upozorniť na to rastislavické družstvo listom
a vyzvať ho, aby o postrekovaní informovali obec
K bodu č. 17 - Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutia obecného zastupiteľstva
o 19:53 hod.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
Zapísala: Bc. Iveta Sušková
Overovatelia:
Róbert Drábik

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

Ing. Adam Hyka

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

