OBEC KYNCEĽOVÁ

974 01 Kynceľová 39

Zápisnica č. 3/2021
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 15.12.2021 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu 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 z predchádzajúceho zasadnutia
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k návrhu rozpočtu na rok
2022 a roky 2023 – 2024
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023-2024
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k vykonanej zmene rozpočtu na rok
2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
8. Rozpočtové opatrenie 2/2021
9. Predloţenie správy z vykonaných kontrol
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 obce Kynceľová
11. Správa nezávislého audítora
12. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
13. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kynceľová
14. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu
15. Rôzne
16. Diskusia
17. 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, ţe na rokovaní sú prítomní všetci
poslanci obecného zastupiteľstva a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka prečítala navrhnutý a zverejnený program zasadnutia OZ, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných poslancov. Starostka obce predloţila návrh na
doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o body programu:
- Prevod majetku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
- Schválenie zámeru odpredaja majetku obce
- Návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce Kynceľová
Poslanci s návrhom na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne
súhlasili a schválili.

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

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 21/2021
3. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla:
za zapisovateľa: Boţenu Fecsekovú
do návrhovej komisie: Mgr. Vladimíra Frémala a Mgr. Milana Marčeka
za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Šajbana a Pavla Kubiša
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh jednomyseľne odsúhlasili.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 22/2021
Hlasovanie:
Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Mgr. Vladimír Frémal
*
Ing. Maroš Karcel
*
Pavel Kubiš
*
Mgr. Milan Marček
*
Ing. Peter Šajban
*
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Márii Paličkovej, aby
predniesla správu z kontroly uznesení z predchádzajúceho obdobia. Hlavnou kontrolórkou,
bolo konštatované, ţe uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva boli všetky
splnené. V plnení ostáva uznesenie č. 25/2020 zo zasadnutia OZ č. 4/2020 zo dňa 24.09.2020
– Zásady hospodárenia s majetkom obce Kynceľová, ktoré sú v konečnom štádiu príprav na
zverejnenie. Uznesenie č. 21/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2020 obce
Kynceľová konaného dňa 24.6.2020 – Zadanie pre ÚPN obce Kynceľová, kde v súčasnej
dobe pokračuje proces schvaľovania. V plnení ostáva ešte uznesenie OZ č. 50/2019 – Projekt
WiFi pre obec Kynceľová zo zasadnutia OZ č. 6/2019 dňa 02.12.2019, na ktorom boli práce
ukončené a ostáva ukončiť financovanie projektu.
Poslanci OZ uznesením číslo 23/2021 zobrali uvedenú správu na vedomie bez pripomienok.
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

Zdrţal sa

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k návrhu rozpočtu na rok
2022 a roky 2023 – 2024
V ďalšom bode programu obecného zastupiteľstva bolo predloţené stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024. Hlavná kontrolórka Ing. Paličková
vo svojom odbornom stanovisku konštatovala, ţe návrh rozpočtu obce bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, ako aj na CUET dňa 23.11.2021 v zákonom
stanovenej lehote. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne právnymi predpismi
a východisko pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2022 vychádzal predovšetkým z rozpočtu
verejnej správy a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo
základných podmienok. Rozpočty na ďalšie dva roky sú orientačné. Hlavná kontrolórka vo
svojom písomnom stanovisku konštatovala dodrţanie informačnej povinnosti, metodickej
správnosti zostavenia rozpočtu a súlad s príslušnými ustanoveniami poţadovaných zákonmi.
Písomné stanovisko bolo vyhotovené k návrhu rozpočtu pre roky 2022-2024, ktorý bol
zverejnený a prístupný verejnosti na pripomienkovanie.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra obce na
vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 38/2020.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k návrhu rozpočtu na rok 2022
a roky 2023-2024 tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

6. Rozpočet na rok 2022 a roky 2023-2024
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo prerokovaním návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 20232024. Starostka obce konštatovala, ţe pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo z
príjmov a z čerpania výdavkov z minulého obdobia. Návrh rozpočtu na rok 2022 -2024 bol
pripomienkovaný zo strany obce a zapracované pripomienky sa týkali kapitálových príjmov k
účelovému transferu na projekt WiFi pre Teba, ktorý finančne bude ukončený aţ v roku 2022
a preklasifikovania výdavkov určených na Covid z FK 02. Obrana na FK 07. Zdravotníctvo.
Následne starostka obce predniesla návrh príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2022.
Po krátkej rozprave bol starostkou obce daný návrh na hlasovanie o schválení rozpočtu na rok
2022 a roky 2023-2024. Pripomenula, ţe rozpočet je ţivý materiál, ktorý bude v priebehu
roka upravovaný podľa aktuálneho stavu a potrieb. Poslanci OZ jednomyseľne rozpočet na
rok 2022 schválili a súčasne zobrali na vedomie rozpočty na roky 2023 a 2024 bez
pripomienok a zmien.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 25/2021.
Návrh rozpočtu obce Kynceľová na roky 2022, 2023 a 2024 tvorí prílohu zápisnice.

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

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k vykonanej zmene rozpočtu na rok
2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
V nasledujúcom bode programu hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k
predkladanému návrhu úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2021, ktorý vychádza
z aktuálneho čerpania rozpočtu a zahŕňa súčasné potreby obce. Rozpočet sa upravoval
v poloţkách beţného rozpočtu a v kapitálovom rozpočte. Hlavné skutočnosti ovplyvňujúce
navrhovanú zmenu rozpočtu bolo vyššie plnenie daňových príjmov ako bolo pôvodne
predpokladané a schválené, ako aj úprava kapitálových výdavkov na realizáciu projektu WiFi
pre Teba v súvislosti s prijatým transferom a spolufinancovaním obce. Návrh rozpočtového
opatrenia č. 2/2021 je zostavený ako prebytkový.
Poslanci OZ stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zobrali na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 26/2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kynceľová k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 2/2021 tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

8. Rozpočtové opatrenie 2/2021
Starostka obce predloţila poslancom OZ k prerokovaniu rozpočtové opatrenie 2/2021, ktorým
dochádza
a) k úprave príjmov na celkovú sumu 206 026,- €,
b) k úprave výdavkov na celkovú sumu 202 787,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 dochádza k povolenému prekročeniu a viazaniu príjmov a
povolenému prekročeniu a viazaniu výdavkov v zmysle § 14 ids, 2 písm. b a c zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
bez pripomienok
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 27/2021.

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

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

9. Predloženie správy z vykonaných kontrol
Slovo dostala hlavná kontrolórka obe Ing. Paličková, ktorá informovala poslancov a výsledku
kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu obce Kynceľová. Konštatovala, ţe obec
v kontrolovanom období nečerpala ţiadne finančné prostriedky zo SF a prípravou smernice sa
v obci zabezpečia zákonné podmienky a pravidlá na zabezpečenie nie len tvorby, ale aj
čerpania sociálneho fondu obce.
Poslanci správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 28/2021.
Prílohy zápisnice správa o výsledku kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu obce
Kynceľová.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 obce Kynceľová
Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie pripomienok podávaných v lehote pre podávanie
pripomienok k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
obce Kynceľová v zmysle ustanovenia § 6 ods.6 a 7 zákona č. 369/1990 Z b. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Súčasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 obce
Kynceľová v zmysle predkladaného návrhu, ktorý sa bude zaoberať pravidelnou kontrolnou
činnosťou a to kontrolou uznesení zo zasadnutia OZ a kontrolou plnenia rozpočtu, tematickou
finančnou kontrolou, čerpanie sociálneho fondu za obdobie roku 2021 a kontrolou webového
sídla obce a ostatnej kontrolnej činnosti, ktorá bude vykonávaná na základe novovzniknutých
potrieb a poţiadaviek obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

Obecné zastupiteľstvo prijalo k v bodu programu uznesenie číslo 29/2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 obec Kynceľová
a Vyhodnotenie pripomienok k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
tvorí prílohu zápisnice.
11. Správa nezávislého audítora
Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva správu nezávislého audítora,
v ktorej bolo konštatované, ţe obec konala v súlade s poţiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Poslanci OZ správu nezávislého audítora zobrali na vedomie bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 30/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

12. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Starostka poslancom predloţila ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí. Poslanci v zmysle § 7 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, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších nariadení poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Kynceľová pre
Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica.
Poslanci OZ zobrali ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
na vedomie bez pripomienok,
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 31/2021.
Ţiadosť o poskytnutie dotácie tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

13. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kynceľová
Starostka predloţila poslancom návrh Dodatku č. 1 VZN 2/2020, ktorý bol zverejnený na
internetovej stránke obce aj na úradnej tabuli. Dodatok č. 1 VZN 2/2020 dopĺňa nakladanie
s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom – nezavedenie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad. V rámci lehoty na
pripomienkovanie boli k Dodatku č. 1 VZN 2/2020 doručená pripomienka poslanca OZ Mgr.
Milana Marčeka, ktorá bola zapracovaná do Dodatku č. 1 VZN 2/2020, ktorý dopĺňa článok
14 VZN o nové ustanovenie 14a) a článok 25 VZN o nové body 5, 6 a 7.

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie pripomienky k návrhu Dodatku č. 1
VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Kynceľová a uzniesli sa na Dodatku č. 1 VZN č. 2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kynceľová.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 32/2021.
Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kynceľová, pripomienka a vyhodnotenie pripomienky
tvoria prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

14. Dohoda o skončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starostka poslancov informovala o Dohode o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení
spoločného obecného úradu v znení neskorších Dodatkov č. 1-4, s účinnosťou odo dňa
01.04.2021 so sídlom Mesto Banskej Bystrici. Poslanci boli oboznámení o výpovedi
a s postupom ukončenia činnosti spoločného obecného úradu, ktorý obci zabezpečoval
konania na úseku cestných a vodných stavieb. Poslanci schválili Dohodu o ukončení Zmluvy
č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu v znení neskorších Dodatkov č. 1-4
bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 34/2020.
Dohoda ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu v znení
neskorších Dodatkov č. 1-4, tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

15. Prevod majetku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
V nasledujúcom bode programu starostka obce predloţila poslancom obecného zastupiteľstva
prevod majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo pozemkov zapísaných na
LV č. 673, parcela registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu ako parc. Č. KNE 112
o výmere 1845 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/9.
Poslanci OZ schválili bod programu bez pripomienok,
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 34/2021.

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

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

16. Schválenie zámeru odpredaja majetku obce
V nasledujúcom bode programu starostka obce predloţila poslancom obecného zastupiteľstva
návrh zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemkov zapísaných na LV č. 525,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 – parc. č. KN E 281 o výmere 5555 m2, za minimálnu
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 42,92 €/m2 a LV č. 518 spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/9 – parc. č. KN E 258/1 o výmere 3255 m2, za minimálnu kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom 67,63 €/m2 Pozemky sú vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov.
Pozemky v zmysle predkupného práva budú ponúknuté spoluvlastníkom a v prípade
neúspešného konania sa bude prevod majetku realizovať formou obchodnej verejnej súťaţe v
zmysle schválených podmienok. Poslanci obecného zastupiteľstva sa podrobne oboznámili s
návrhom a následne vyslovili súhlas s návrhom zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce
a poverili starostku obce osloviť spoluvlastníkov nehnuteľností na uplatnenie predkupného
práva.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 35/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

17. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce Kynceľová
Starostka obce predloţila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na udelenie odmeny pre
hlavného kontrolóra obce 30 % z mesačného platu s účinnosťou od 01. 01. 2022. Návrh
odôvodnila činnosťami hlavnej kontrolórky presahujúcimi rámec jej pracovnej náplne.
Poslanci návrh starostky obce prerokovali a bez pripomienok schválili.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 36/2021.
Prítomní
Mgr. Vladimír Frémal
Ing. Maroš Karcel
Pavel Kubiš
Mgr. Milan Marček
Ing. Peter Šajban

Za
*
*
*
*
*

Proti

Zdrţal sa

Diskusia - bez príspevkov
Starostka obce sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Kynceľovej 15.12.2021
Čas vytvorenia zápisnice: 17,30 hod.
Zapisovateľka:

Boţena Fecskeová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Šajban

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

Pavel Kubiš

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

Ing. Martina Kubišová, PhD.
starostka obce

