OBEC KYNCEĽOVÁ

974 01 Kynceľová 39

Zápisnica č. 1/2021
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kynceľovej, zvolaného podľa §12, odst. 1,
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov, konaného
dňa 04.05.2021 o 16:30 hod. na obecnom úrade obce Kynceľová.
Prítomní: Poslanci OZ podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kynceľová
3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kynceľová za rok 2020
6. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni obce Kynceľová
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kynceľová za rok
2020
8. Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2020
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kynceľová 1/2021 o Podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
10. Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností
11. DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla v zmysle zákona č.369/1990 Zb.
starostka obce Ing. Martina Kubišová, PhD., ktorá privítala prítomných poslancov na
rokovaní. Nahliadnutím do prezenčnej listiny konštatovala, že na rokovaní sú prítomní 5
poslanci obecného zastupiteľstva z 5 poslancov, tým je splnená podmienka uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného
zastupiteľstva.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka prečítala navrhnutý a zverejnený program zasadnutia OZ, s ktorým poslanci súhlasili
a jednomyseľne ho schválili uznesením číslo 1/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

3. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka navrhla:
za zapisovateľa: Boženu Fecsekovú
do návrhovej komisie: Ing. Maroša Karcela, Ing. Petera Šajbana
za overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimíra Frémala, Pavla Kubiša
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh jednomyseľne odsúhlasili a prijali k tomuto bodu
programu uznesenie číslo 2/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

4. Kontrola uznesení
Starostka obce odovzdala slovo kontrolórke obce Ing. Márii Paličkovej, aby predniesla správu
z kontroly uznesení z predchádzajúceho obdobia. Hlavnou kontrolórkou, bolo konštatované,
že uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2020 konaného dňa 14.12.2020 boli
vyhodnotené ako splnené. V plnení ostávajú uznesenia 48/2020 – Poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie. V priebežnom plnení ostáva uznesenie 25/2020 –
zverejnenie zmeny Zásad hospodárenia s majetkom obce, Uznesenie č. 21/2020 – Zadanie pre
UPN obce Kynceľová, ktoré bolo pozastavené z dôvodu pandemických opatrení spojených
s ochorením na COVID-19 a Uznesenie č. 50/2019 – Projekt Wifi pre obec Kynceľová,
v ktorom sa pokračuje v zmysle zmluvy s poskytovateľom.
Poslanci OZ uznesením číslo 3/2021 zobrali uvedenú správu na vedomie.
Vyhodnotenie plnenia uznesení za zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kynceľová tvorí
prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kynceľová za rok 2020
Ing. Mária Paličková pokračovala v ďalšom bode programu, kde informovala Obecné
zastupiteľstvo o činnosti hlavného kontrolóra obce Kynceľová za rok 2020. Uviedla, že
kontrolná činnosť v roku 2020 vychádzala zo schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok
2020. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce
Kynceľová dňa 02.12.2019 uznesením č. 48/2019 a na druhý polrok 2020 uznesením č.
17/2020 zo dňa 24.06.2020. Okrem plánovaných kontrol sa zamerala najmä na kontrolu
plnenia prijatých uznesení, kontrolu rozpočtu, rozpočtových opatrení, vypracovanie stanovísk
k rozpočtom a záverečnému účtu, pravidelnej účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
pomoci pri príprave a aktualizovaní interných predpisov a príprave všeobecne záväzných
nariadení.

Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra a prijali k tomuto bodu
programu uznesenie číslo 4/2021.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Kynceľová za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

6. Správa o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni obce Kynceľová
V ďalšom bode programu pokračovala Ing. Mária Paličková v informovaní poslancova OZ
o vykonanej kontrole finančných operácii v pokladni obce Kynceľová, ktorá bola vykonaná
v čase od 14.12.2020 na obecnom úrade v Kynceľovej. Cieľom kontroly bolo overiť finančné
operácie realizované a zúčtované v pokladni v súlade s platnou legislatívou a vnútornými
predpismi obce. Konštatovala, že pri kontrole neboli zistené vážne nedostatky
a v kontrolovanom období nebolo pri inventarizácii zistené manko ani škoda.
Poslanci zobrali na vedomie správu o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni obce
bez pripomienok a prijali k tomuto bodu programu uznesenie číslo 5/2021.
Správa o výsledku kontroly finančných operácií v pokladni obce Kynceľová tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Kynceľová
za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Paličková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Kynceľová za rok 2020. V stanovisku uviedla, že hospodárenie
obce bolo riadené podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 a troma obecným zastupiteľstvom
schválenými úpravami. Po všetkých rozpočtových opatreniach bola zachovaná bilančná
vyrovnanosť rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti, čím bol zabezpečený súlad
s rozpočtovými pravidlami v pandemickom období.
V ďalšej časti svojej správy sa hlavná kontrolórka obce venovala výsledku hospodárenia
obce. Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia §2 písm. b) a c) v spojitosti
s ustanovením §10 ods 3 písm. a) a b) Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy je
prebytok vo výške 18 170,51 €. Obec pri prebytkovom hospodárení je v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. podľa §15 ods. 4 povinná vytvárať rezervný
fond vo výške určenej zastupiteľstvom najmenej však 10% z prebytku rozpočtu obce, čo
predstavuje 1 817,05 €. Súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom
vyjadrení boli prebytkové vo výške 8748,32 €. Celkový hospodársky výsledok hospodárenia
za rok 2020 po usporiadaní predstavuje prebytok 25074,23 €. Zostatok výsledku hospodárenia
7.

obce – prebytku v sume 23 257,18 € a vzhľadom na to, že obec vytvára len rezervný fond sa
odvedie do rezervného fondu.
V závere hlavná kontrolórka obce konštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade
s príslušným zákonom a obsahuje všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona.
Poslanci OZ uvedené stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
Kynceľová za rok 2020 zobrali na vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kynceľová za rok 2020 tvorí
prílohu zápisnice.
8. Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2020
Starostka obce informovala poslancov OZ, že audit záverečného účtu ešte neprebehol,
v súčasnosti sa na ňom pracuje a bude o ňom následne infromovať.
Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na
internetovej stránke obce.
Obyvatelia obce ani poslanci obecného zastupiteľstva nepodali k záverečnému účtu žiadne
pripomienky, a tak pristúpili k jeho schváleniu.
Poslanci OZ Záverečný účet obce Kynceľová za rok 2020 jednomyseľne schválili a prijali
k tomuto bodu programu uznesenie číslo 6/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kynceľová 1/2021 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaný starostkou obce o Všeobecnom záväznom
nariadení obce Kynceľová o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. VZN
upravuje podmienky poskytovania dotácií, predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií, postup
ich posudzovania. V rámci lehoty na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky.
9.

Poslanci OZ VZN č. 1/2021 jednomyseľne schválili uznesením číslo 7/2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kynceľová o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

10. Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností
Predmetom dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva sú nehnuteľnosti zapísané na LV
č. 468, k.ú. Kynceľová, Obec Kynceľová, ako parcely registra „E“ evidovaných na mape
určeného operátu ako parc.č. KNE :
parc.č. KNE 234 o výmere 789 m2 – orná pôda,
parc.č. KNE 235 o výmere 1223 m2 – trv. trávny porast,
parc.č. KNE 236 o výmere 1751 m2 – orná pôda.
Výška spoluvlastníckeho podielu Obce Kynceľová : 1/9 k celku.
Majetkoprávne vyporiadanie po zrušení :
Obec Kynceľová nadobudne do výlučného vlastníctva (tzn. v 1/1) nehnuteľnosť
novovytvorenú geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, GEOSS Banská
Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to parciel registra „C“
č. KN :
parcela registra „C“ č. KN 823/13 o výmere 14 m2 – trv. trávny porast, k.ú.
Kynceľová.
Finančné vyporiadanie zo zrušeného podielového spoluvlastníctva :
V prospech Obce Kynceľová bude vyplatená suma z rozdielu všeobecných hodnôt
nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyporiadania spolu vo výške: 26.650,- Euro (slovom
dvadsaťšesťtisíc šesťstopäťdesiat euro) v lehote 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia
dohody.
Poslanci po krátkej diskusii jednomyseľne schválili Dohodu o zrušení podielového
spoluvlastníctva nehnuteľností a prijali k tomuto bodu programu uznesenie číslo 8/2021.
Návrh dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:

Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdržal sa

11. DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Starostka obce informovala poslancov OZ, že obec Poniky pristupuje k Zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu, čo je predmetom Dodatku č. 1.
Poslanci uznesením č. 9/2021 schválili Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu.
Návrh Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v rozsahu jej úplného
znenia tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:

Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš

Za
*
*
*

Proti

Zdržal sa

Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

*
*

12. Diskusia
Mgr. Vladimír Frémal – bol oslovený p. Škropekom o možnosti pomoci prípravy pri
organizovaní podujatia MDD.
Vzhľadom na pretrvávajúce prijaté opatrenia spojené s ochorením na COVID-19 obec zatiaľ
nemá naplánované podujatie obce. Všetko bude závisieť od aktuálnych pandemických
opatrení.
Ing. Maroš Karcel – informoval poslancov, že sa množia sťažnosti obyvateľov obce na
nadmerný hluk šíriaci sa obcou z firmy EKOLUMI, ktorá má sídlo v časti Senica mesta
Banská Bystrica. Starostka prisľúbila, že bude kontaktovať konateľa spoločnosti a následne so
zisteniami oboznámi Ing. Karcela.
Mgr. Milan Marček – poukázal na parkovanie osobných vozidiel na chodníku, ktoré
zabraňujú prechod matiek s kočíkom po chodníku a zvyšuje riziko ohrozenia cestnou
premávkou. Starostka navrhla, že prekonzultuje problém s PZ SR a následne pripraví
upozornenia pre vodičov.
Po schválení uznesenia sa starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie OZ.

V Kynceľovej 04.05.2021
Čas vytvorenia zápisnice: 17,25 hod.
Zapisovateľka:

Božena Fecskeová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Vladimír Frémal

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

Pavel Kubiš

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

Ing. Martina Kubišová, PhD.
starostka obce

