OBEC VEĽKÝ GROB
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 10.10.2022 17:30 hod.
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci – Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Mgr. Štefan Ingeli, JUDr. PhDr. Roman Hebort, Ing.
Vojtech Andor
Ospravedlnení poslanci – Ing. Marek Griga
Neospravedlnení poslanci – Roman Brinza
Hlavný kontrolór obce – PhDr. Zlatica Opáleková - ospravedlnená
Právny poradca – JUDr. Michal Mrva, PhD. – ospravedlnený
Nezávislý audítor - Ing. Mária Cvečková, CA - ospravedlnená
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Program rokovania :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.

Interpelácie poslancov

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.

Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Veľký
Grob za rok 2021

8.

Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Veľký Grob a
Západoslovenskou distribučnou, a.s.

9.

Žiadosti a došlé spisy

10.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

11.

Záver zasadnutia
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Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných. Starosta prečítal
program rokovania a zároveň informoval prítomnú verejnosť o tom, že sa nahráva priebeh
obecného zastupiteľstva pre účely zapisovateľa. 5 poslanci boli prítomní, 1 poslanec bol
ospravedlnený a to Ing. Marek Griga a 1 poslanec nebol ospravedlnený a to Roman Brinza.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Za zapisovateľa bola navrhnutá Ľubica Kavivanovová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci JUDr. PhDr. Roman Hebort
a Rudolf Ženiš.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

3.

Schválenie programu

Starosta obce prečítal program zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Ešte predtým upozornila starostu obce Ľubica Kavivanovová, že treba určiť
zapisovateľa a overovateľa zápisnice a následne sa hneď na to ohlásil poslanec Rudolf Ženiš,
že treba určiť zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Následne prišlo k náprave a bol určený
zapisovateľ aj overovatelia tak, ako je to uvedené vyššie v bode 2. Starosta sa poďakoval za
upozornenie.
Uznesenie č. 62/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.

Kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Starosta prečítal uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva a vyjadril sa
k nim.
Uznesenie č. 63/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.09.2022.
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5. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva
Starosta vyzval poslancov na interpelácie.
Poslanec JUDr. PhDr. Roman Hebort sa pýtal na to uznesenie, kde mal starosta za úlohu
pripraviť podklady na výstavbu chodníka v novej časti obce, ale sám skonštatoval, že to bolo
asi pomerne krátko od posledného zastupiteľstva.
Starosta mu odpovedal, dá sa vyhotoviť Danielovi Turcárovi geometrický plán, aj to
s poslancom Uherom pozerali, že sa to bude trošku lámať, ale to nevadí, to sa musí aj tak
geometricky zamerať, aký oblúk to bude.
Starosta sa pýtal, či má ešte niekto nejakú interpeláciu.
Poslanec Rudolf Ženiš sa ohlásil, že on má zopár vecí.
Poslanec Rudolf Ženiš má výhradu k poslednej zápisnici, že jeho reakcia tam nebola
zaznamenaná na pána Ručkaya, tak to by poprosil doplniť, myslí si, že sa to aj nahráva. To by
poprosil, lebo sa to patrí.
Poslanec Rudolf Ženiš uvádza, že Zuzka Lukáčová sa niečo pýtala na Facebooku.
Starosta odpovedá, áno, že to videl. Treba vnímať dve veci, dokonca možno tri. Projekt,
ktorý sa teraz, rieši bol naprojektovaný ešte s pánom Andorom, bývalým starostom v roku 2008
a 2009. To bol jediný projekt, ktorý bol na úrade nejakým spôsobom pozbieraný zo 4 kancelárií.
Počas toho obdobia sa predlžovali stavebné povolenia, z toho projektu sme spravili tú
oddychovú zónu pri evanjelickom kostole, ten chodníček a prišiel na rad aj tento. To znamená,
že v tom období ešte vôbec ani obec nechýrila ani o kanalizácii a zameraniach. Ale toto je jedna
nepodstatná vec, ale podstatná vec je v tom, že vysúťažená v roku 2020 bola firma ktorá mala
robiť ten chodník, ale len chodník, to znamená, že čo sa týka zamerania, treba pochopiť jedno,
kanalizácia je síce naprojektovaná, ale ona má nejaké súradnice tzv. výškopisy a polohopisy.
To znamená, že keby sme chceli robiť tieto veci ešte odborne, tak by sme museli nejakým
spôsobom poveriť alebo resp. pozvať alebo nevie ako to má povedať, kde bude podľa toho ten
výpust, a v akom sklone a bolo by treba naprojektovať nejaké výkopové práce atď. A tretia vec
je tá, že podľa jeho názoru a to je jeho názor, že najprv sa robí kanalizačná stoka a potom sa
robia tie tzv. odbočky – prípojky. Keby sme to spravili svojpomocne, iba tak, že asi tuto to bude
približne plus mínus, jednak netrafíme sa do odbočky – do prípojky a netrafíš sklon, a pokiaľ
on vie, tak je to tak, že splašková resp. a aj v domácnosti každá kanalizácia musí byť pod
určitým stupňom, keď je väčší stupeň, tak voda odtečie a to husté ostane alebo opačne. To
znamená, že v tomto nenastala absolútne symbióza. Keby to bolo tak, že napríklad na tom
hornom konci, že už je to zakopané, a idem tam robiť chodník až potom, tak už automaticky
vieme zamerať, kde je vpust a vieme kam to uviesť, lebo to keď sa robili zamerania, výškopisné
a polohopisné, tak sa zameral aj dom a potom ešte predpokladáme, kde je to v projekte
upravené.
Poslanec Uher uvádza, že táto kanalizácia keď sa bude robiť, to bude len hlavná stoka
sa robiť a prípojky –kto sa teda bude napájať – tak to si bude každý financovať sám. A to je
jedno, či je to elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, a tieto trativody z nehnuteľností, tak to
by si mal každý majiteľ riešiť. On by bol rád, keby sa im to zadarmo urobilo, ale to tak
nefunguje.
Starosta uvádza, že navyše je to na druhej strane cez cestu, to sa bude musieť pretláčať
pod cestu a potom ďalšia vec je tá, že keby to bola voda, tak si poviem dobre, tak tuto chcem
mať výpust alebo šachtu, vodovodnú hadicu vieš ohýbať, ale toto je hrubá alebo resp. pevná
rúra, toto je asi odôvodnenie k tomu celému.
Poslanec Ženiš má ďalšiu otázku k tomu energetickému auditu ku kulturáku, či sme sa
nejako dohodli.
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Starosta odpovedá, ten pán...
Starostu prerušuje poslanec Uher, prepáčte , že Vám do toho vstupujem, ale čo sa týka
toho príspevku Zuzky Lukáčovej, tak ja som jej potom povedal, že ja jej nebudem tuná
vypisovať na Facebooku, ona tam dala ten Podháj. Čo tam spomenula, tak to sa ma aj troška
dotklo, lebo Podháj bol kolaudovaný v roku 2009, to je proste pred 13 rokmi, ty nevieš, tam
kde bol ten územný plán tam sa rozširoval, a nevieš, že aké káble sa tam môžu zakopať, to ti
určí ZSE podľa dimenzie, koľko domov tam bude a podľa toho, oni nedajú dopredu povolenie,
že by si si tam zakopal nejaký kábel silnejší ak ešte stavba tam nie je urobená, oni nedajú takúto
investíciu dopredu, to určite nie a nevieš čo tam bude koľko domov, keď sa to tam bude ďalej
rozširovať, lebo pozerám plány tam to tak je, tak sa to zasa bude rozkopávať a zase sa tam bude
musieť dávať silnejší kábel. To tak je, všade, vždycky.
Starosta odpovedá, mám dvoch ľudí pána Lenďela a potom pána z firmy Pres, ale proste
majú veľa roboty, nestíhajú, proste neviem to viac potlačiť, ja by som bol rád, keby sa spravilo
v kulturáku aj toto.
Poslanec Ingeli udáva, že aj jemu robili energetický audit domu, a že oni sú asi
najlacnejší.
Starosta hovorí, aby mu poslanec Ingeli poskytol kontakt, poprípade mu môže hneď
zajtra zavolať.
Poslanec Uher, o energetický audit je teraz dosť veľký záujem, a čo som sa teraz s nimi
rozprával tak zvýšili ceny, lebo mnohí si to chcú teda staršie domy si chcú zatepliť, tak preto
tieto certifikáty teraz idú, sú to staršie domy. Len to som tým chcel povedať, možno sú ešte
stále najlacnejší.
Starosta udáva, asi majú toho veľa, pozriem ako sa volá tá firma Ing. Kopecký a je to
firma z Bratislavy. Takže jedine, keď ďalší kontakt a proste treba ich osloviť.
Poslanec Ženiš, ešte som sa chcel opýtať, na novú štvrť, tam vidíme, že je tam osvetlenie
urobené, že či teda, alebo akým spôsobom ovplyvní to súčasné osvetlenie tú celú sieť, že či tam
nebude treba robiť nejaké výraznejšie zmeny a tak ďalej.
Starosta, ako myslíš? Elektrické hodiny alebo tak?
Poslanec Ženiš udáva, áno.
Starosta odpovedá, je tam napojenie. Miro Ručkay, ty si tam bol.
Poslanec Uher poznamenáva, my sme sa s Mirom o tomto bavili, je to urobené podľa
projektu, čo nám robila projektantka Kusá, elektrikárka, ona robila vlastne aj tú prvú časť, teraz
túto druhú. Je to podľa toho prvého projektu urobené, ako to tam bolo, a nechcel som teraz
žiadať silnejší istič lebo zase by sme to všetko znižovali z toho dôvodu, že sme chceli šetriť za
každý istič silnejší ktorý je, zasa platiť ďalej. Toto keď to bude spustené, vlastne skolaudované
už to je, ale ešte tam nikto nebýva, tak je to zbytočné, aby sa to tam púšťalo, kapacita ističov to
potom môže vyhadzovať. Sú tam tri okruhy.
Starosta udáva, Podháj funguje na tom jednom merači a je tam 16-ka?
Pán Ručkay udáva, 16-ka tam je naplánovaná, zmluva je urobená, všetko až keď bude
všetko skolaudované, a keď sa tam začne ďalej stavať alebo bývať, proste aby to bolo pod
kontrolou, tak sa musí požiadať o výmenu koncového ističa a urobiť novú zmluvu.
Starosta udáva, viem že tam boli 25-ky a my sme v rámci šetrenia znižovali kapacitu
ističov na 16-ky.
Poslanec Uher udáva, všetko sme si vtedy prešli a všetko sa znižovalo. Keď tam teraz
nikto nie je, zbytočne to tam bude vysvietené.
Poslanec Ingeli sa pýta, ako je to na začiatku tej ulice, tam sú tie lampy v chodníku?
Poslanec Uher odpovedá, čo sú v chodníku? Nie sú v chodníku. V štrkovom lôžku sú.
To nie je chodník.
Poslanec Ingeli to bude chodník, nie?
Poslanec Uher, chodník bude len povedľa hlavnej trasy, ako je hlavná trasa.
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Starosta, ja som to bol tiež pozrieť, lebo mi kvôli tomu volali, že im to nevychádza, ale
teraz ako sú tam tie obrubníky, tam kde je lom je zákruta, alebo ako to nazvať.
Prerušuje ho poslanec Ingeli, ale ako tam pôjdeme my s kočíkom?
Poslanec Uher odpovedá, chodníky sú dvojmetrové, oni sú úplne na kraji.
Starosta, to podľa projektovej dokumentácie musel zamerať geodet.
Poslanec Uher, už mu volali, napríklad že nie sú rovné, ale to preto nie sú v rovine, lebo
tie svetlá alebo to osvetlenie je v tých oblúkoch a to svetlo má osvetliť križovatku, tie
križovatky, ktoré sú a preto sú troška mimo línie, viem že už aj také boli pripomienky, prečo to
tak robia.
Starosta sa pýta, ďalšie pripomienky?
Poslanec Ženiš má ďalšiu pripomienku ohľadom toho mzdového auditu za roky 2019,
že v akom stave to je?
Zuzka Kádarová odpovedá, zatiaľ je to tak na 80%.
Poslanec Ženiš sa pýta a kedy to bude?
Zuzka Kádarová odpovedá, je čas trištvrteročnej uzávierky, takže si počkáme ešte.
A ešte sú aj voľby, kde som zapisovateľkou v komisii volebnej, takže najskôr po voľbách.
Poslanec Ženiš udáva, že ešte má otázku na znenie tej zmluvy z predaja pozemkov
v centre, že či pán právnik sa nejako vyjadril k tomu.
Starosta udáva, on sa k tomu vyjadril v takom znení, čítam, odpoveď bola že: Ak
obchodná spoločnosť Unico Invest uhradila kúpnu cenu nie je možné od zmluvy odstúpiť. Na
žiadnu inú povinnosť sa predmetná obchodná spoločnosť nezaviazala. Otázny je spôsob
scudzenia obecným zastupiteľstvom, toto som nepreveroval a nemám k tomu žiadne podklady,
neviem či toto bolo verejnou súťažou, priamym predajom, či inak. Kľudne by mohlo spôsobiť
neplatnosť právneho úkonu kúpnej zmluvy, ale nepredpokladám to, nakoľko formálne
náležitosti kontroluje kataster Galanta a ak by neboli správne, nepovolili by vklad vlastníckeho
práva. Ešte právnikovi doložíme tie uznesenia predošlé, akým spôsobom došlo k tomu celému
a nech to ešte pozrie do hĺbky.
Poslanec Ženiš, ďakujem to je všetko.
Poslanec Hebort povedal, že ten zberný dvor, to má byť o čom všetkom? To akože
teoreticky bude aj smrdieť? Alebo čo?
Starosta odpovedá, zberný dvor je o tom, že tam máš xy kontajnerov, prinesie občan
pneumatiku, odložíme to tam, donesie občan kartón, odložíme to tam, to znamená každý jeden
odpad, ktorý v domácnosti bude, sa bude odovzdávať na zberný dvor, napríklad nábytok sa na
zbernom dvore musí vyseparovať, látka musí ísť preč, molitan musí ísť zvlášť, drevo zvlášť,
kovanie zvlášť.
Poslanec Hebort povedal, že to vypočítali vtedy, že treba mať nejakých 30 árov?
Starosta odpovedá, preto 30 árov, lebo 15 árov nám postačuje absolútne na konáre a 15
árov vyslovene na tento odpad.
Poslanec Hebort povedal, nie je nutné mať minimálne 30 árov?
Starosta odpovedal, to je také ideálne mať takúto rozlohu.
Poslanec Hebort povedal, tie parcely čo sú napríklad aj v rámci družstva?
Starosta odpovedal, tam ani nedovolia, že by sme chodili tam s konármi do tých
pôvodných silážnych jám, ale majitelia nechcú, aby sa tam ponevierali občania obce.
A nemáme tam žiadny vedľajší vchod, alebo niečo také. Dohoda je taká, že keď oni tam budú
už mať hotové povolenia všetky a budú mať tú technológiu, že oni si to aj zdrvia, aj si to zoberú,
a tak ďalej.
Poslanec Ingeli povedal, že ale tým pádom nepotrebujeme mať tých 15 árov na tie
konáre, keď to budú oni drviť.
Starosta: keď sme riešili vlastne parcelu, že veľkosť parcely, to sme ešte ani netušili, že
Mačaj prevezme družstvo. Ale pokiaľ nemáme toto isté, že toto spravia, že ozaj to budeme tam
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môcť odkladať, oni nás tam nepustia na to družstvo, to znamená, že občania zbierajú konáre,
tak ako teraz, ale oni by prišli s technológiou, že by si to zomleli a že by si to aj zobrali. Oni
chcú z toho robiť kompost a s tým hnojiť.
Poslanec Ingeli, veď to som sa pýtal, že oni si to predstavujú tak že my im to tam budeme
nosiť a oni si to budú odtiaľ brať?
Starosta: tak sa o tom rozprávame, a aj keby to nechceli brávať, to zhodnocovanie tých
konárov, aj tak musíš do budúcna riešiť. Občanovi musíš poskytnúť túto možnosť, že konáre,
listy, trávu musí voľakam uskladniť. Obec podľa toho by to potom mala nejakým spôsobom
zhodnotiť. Doteraz to fungovalo tak, že tam kde má byť čistička odpadových vôd a jednoducho
sme zavolali firmu, boli roky, keď sa o to trhali, teraz bohužiaľ každý chce 300 € 1 motohodina,
potom bol jeden problém dať tú drvu preč, lebo Hodonín to nebral, tak horko ťažko sa to
nejakým spôsobom dalo a teraz sú už také indície, že čo som Vám spomínal, že jeden pán
z Blatného, že to chce tú hmotu že by to aj odkúpil, potom chce s tým pokryť na fare nejakú
záhradu, alebo čo, že tam nechcú orať, chcú to navrstviť takýmto kompostom. Na druhej strane
vieme, že Mačajovci chcú zhodnocovať takýto bioodpad konáre a lístie atď. ale ešte nemajú
patričné povolenia, nemajú tieto veci dokončené, aby mohli už tam na tom družstve takéto veci
spracovávať.
Poslanec Ingeli: Dobre a v akom horizonte? Viete, lebo oni to už čakajú.
Starosta: Čo ja viem, už v lete čakali na povolenie od životného prostredia, ale počkaj,
tu je ešte ďalšia vec, keď hovoríme, ako by bolo dobré rozmýšľať, že do budúcna, keď hovoríme
o 30 ároch, to neznamená, že keď je takýto zberný dvor že máš navyše 15 árov, nikde nie je
napísané, že čo je veľa sa napríklad sa robí to, že sa zbierajú tvrdené plasty alebo resp. plasty,
ktoré nikto nechce, a teraz majú nejakú technológiu, ktorá toto celé spracuje a viem, že
v Maďarsku funguje niečo také, že kremičitanový piesok s ktorým sa brúsi, oni z toho robia
zmes a robia z toho škridle. Robia už z toho aj dlažby, toto je tiež niečo také do budúcna pre
obec taká vízia, že mám tu nejakú parcelu väčšiu, to čo tam máš, nemusíš to dávať konečnému
spracovateľovi a voľačo môže aj obec vymyslieť a niečo vyrábať.
Poslanec Hebort upozornil na to, že pred esenciou je parcela, ktorá má 62,5 ára, ktorá
patrí Slovenskej republike – 1061/1 E-parcela. Ak by bola obec vlastníkom, tak by sa ľahšie
dalo dohodnúť. To by mohlo byť tiež riešenie. Mohla by sa dať žiadosť Slovenský pozemkový
fond a skúsiť to. Ak by sme to odôvodnili verejným záujmom, nevidí problém, prečo by nám
to nemali odsúhlasiť. Ako obci. Pošle starostovi screenshot a prípadne ešte nejaké parcely, ktoré
by mohli v obci pripadať do úvahy.
Starosta: Áno aj to je riešenie. Dá sa to. Treba sa spýtať, je to dobrá myšlienka,
a môžeme sa s tým zaoberať. Ak by to mala obec vo vlastníctve mohlo by sa požiadať aj
o nejaké fondy a je tam aj prístupová cesta. Tam sa pretínajú dve parcely, to sú C-parcely. Sú
tam postavené sklady a na druhej strane sušička. Na tom dvore majú momentálne odložené
poľnohospodárske stroje, techniku atď.
Poslanec Ingeli: Prípadne to skúsiť zobrať do nejakého dlhodobého nájmu.

6.

Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Obyvatelia obce nemajú žiadne pripomienky ani dopyty.

7.

Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce
Veľký Grob za rok 2021

Starosta povedal, aby sa prítomní pýtali. Starosta si myslel, že tu bude pani audítorka,
ona sa sama ponúkla, že príde, len mu volala, že bude meškať a druhýkrát mu volala, že jej
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odišla na aute spojka. Je mu to ľúto, ale vyslovene povedala, že nemá problém prísť kedykoľvek
keď ju zastupiteľstvo pozve.
Poslanec Ženiš: Skúste vy nejako povedať k tomu, vy ste s pani audítorku hovorili.
Starosta: Zuzka prosím Ťa, ty si s ňou tiež rozprávala.
Zuzana Kádarová: Pani audítorka nadviazala na správu z auditu pani Noskovej za rok
2019 a 2020, keďže pani Nosková tam poodkrývala veľmi veľa nezrovnalostí účtovných, ktoré
neboli správne zaúčtované alebo vôbec. No a tým, že my sme ich v priebehu roku 2021 a tú
zvyšnú časť v priebehu roku 2022 opravili, tak pani audítorka to už nezmienila v správe,
nakoľko to už bolo vysporiadané. Jediné, čo uviedla v správe na zdôraznenie skutočnosti bol
majetok obce ktorý bol doúčtovaný resp. preúčtovaný preklasifikovaný nejakým objemom,
ktorý bol nesprávne zaúčtovaný, takže ona v podstate len vyčíslila, aby to bolo zrozumiteľné
a ostatné nevýznamné chyby ešte sme doúčtovavali v tomto roku. Takisto zdôraznila, že nebolo
možné, tak ako pani Nosková uviedla, overiť počiatočné stavy ešte za rok 2019, nakoľko pani
Rajčeková jej nepredložila výsledovku a súvahu za rok 2017 a 2018, takže doteraz vlastne tie
počiatočné stavy zostávajú neoverené resp. neoveriteľné, dá sa povedať, ale čo sa týka
účtovníctva tak nemala nejaké vyslovene potiaže ktoré by tam uviedla, akurát ostalo v správe,
že nemáme zaúčtovaný územný plán obce, takže teraz riešime ako ho zaúčtovať, a to v krátkom
čase, a ďalej obec ako vlastník nájomných bytov má v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443 mať
fond prevádzky údržby a opráv budovy, čiže to sú byty na zdravotnom stredisku a takisto to je
účtovná chyba, takisto to budeme teraz doúčtovávať. Oni to majú vlastne tie zmluvy nastavené
na zdravotnom stredisku v prenájme tak, že časť toho tvorí fond opráv, takže my to už musíme
vlastne len účtovne prehodiť na účty, pretože vlastne celá tá čiastka splátok ide na účet
v Slovenskej sporiteľni a z toho sa platí úver ŠFRB tie peniaze tam zostávajú, takže my to
musíme len preúčtovať na správny účet. To je vlastne k tomu všetko.
Starosta: Čo sa týka toho zaúčtovania, územný plán je majetok obce, to treba brať ako
majetok. Ale ten pôvodný územný plán, ktorý sa robil v roku 2000 ani ten ešte nebol
zaúčtovaný.
Zuzka Kádarová: Voľakedy to bolo tak, že do roku 2009 obce nemali povinnosť účtovať
v podvojnom účtovníctve, čiže oni nemali tú povinnosť účtovať, pani Simondelová tam ale
zaúčtovala iba zmenu v roku 2009, kedy tá povinnosť nastala, ale neúčtovala pôvodný územný
plán. Ona tam doúčtovala iba zmenu, a čo som sa dopátrala a tá zmena vlastne o hodnote 2.150
€ bola v tých účtoch evidovaná do roku 2013 a potom v roku 2013 odtiaľ zmizla. Neviem prečo,
či stratila platnosť, lebo vlastne účtovný plán by mala obec nastaviť, určiť si nejakú životnosť
tomu územnému plánu, či ho odhaduje na 5 alebo 6 rokov, kým sa zase natoľko zmení, že
nebude zase efektívny, takže pravdepodobne uplynula životnosť toho územného plánu, tej
zmeny, a my vlastne teraz čo boli zmeny v roku 2020 a 2021 a ešte možno nejaká zmena v roku
2017 čo bola, musíme ju prehodnotiť či ešte platí tá zmena, či ju treba zaúčtovať, ale je to už
len o tých zmenách ktoré boli 2020 a 2021, nastavíme tam životnosť a zaúčtujeme na účty.
Starosta: Audítorka dala na vedomie to, že nám vytkla zdravotné stredisko, že sa tam
jednoducho neplatí nájom. To je zlé, ide o zmluvy s lekárskou starostlivosťou, bol to ozaj
neštandardný krok. Podľa toho zákona, všetko čo je majetkom obce, nemôže byť bezodplatne
robené.
Poslanec Ingeli: Áno, ona to tam spomenula, je tam taká veta, že pri osobitnom zreteli,
že sa to dá, keďže je to zdravotnícke stredisko. Čiže len formálne by sa malo napísať, že tieto
zmluvy sú vzhľadom na to, že je tam verejný záujem, tým že sú to zdravotnícke zariadenia,
tých sa to netýka. Ale musí to tam byť uvedené, že je to v rámci verejného záujmu.
Zuzka Kádarová: Len tu by som chcela dať do pozornosti to, že len na energiách teda
plyn a elektrika na zdravotnom stredisku mimo bytov zaplatíme tento rok okolo 15.000 €.
Poslanec Ingeli: My sme to menili preto, lebo tam boli aj historicky najnižšie nájmy, ale
my sme to vtedy robili vlastne preto a znižovali sme to pre to, lebo sa dostavalo stredisko
7
Overil:

_____________________

_____________________

OBEC VEĽKÝ GROB
v Pustých Úľanoch a ja som bol v kultúrnom dome v Pustých Úľanoch na prezentácii, boli tam
ľudia, a ulansky starosta hovoril o tom, že oni chceli detského lekára strašne tam, aby detská
lekárka bola len v Pustých Úľanoch a v Abraháme, tu vo Veľkom Grobe by úplne skončila
a strašne na ňu tlačil tým, že ona je úľančanka, pravidelne ju oslovovali a hrozilo, že tu vlastne
prídeme o detskú lekárku. Tak ja som vtedy navrhol, že jediná detská lekárka si celú
ambulanciu komplet na svoje náklady prerobila, investovala do toho, na rozdiel od ostatných,
tak ja som navrhol, aby sme to detskej lekárke znížili, ona do toho investovala, zhodnotila
obecný majetok, ale potom sme sa dohodli, že keď už sme jednej znížili, tak znížime aj
ostatným.
Zuzka Kádarová: Ja to chápem, detský lekár v obci je dôležitý, bolo by zle, aby museli
starší ľudia alebo rodičia s malými deťmi chodiť niekam inam, len teda 15.000 € na energie je
dosť veľa, a hlavne tento rok nám to bude veľmi chýbať. Aspoň časť tých nákladov si vedeli
preplatiť, to sú energie, ktoré sa používajú v ambulanciách a čakárňach, za nájom už keby nič
neplatili, tak to až tak netrápi, aspoň tie energie, a ešte energie pôjdu hore, a ešte keď príde
vyúčtovanie, čiže by bolo treba zvážiť túto cestu, aby si aspoň časť tých energií preplatili. Ako
by sa to prepočítalo to neviem, ale 15.000 € je veľa.
Poslanec Ingeli: Detská lekárka je tam 3x do týždňa, Kalašová je tam každý deň, aj ja.
Ide mi o to, aby sa nestalo to, že tu nebudeme mať detskú doktorku.
Zuzka Kádarová: Ale keby išla do Úľan, tak by neplatila nič?
Starosta: Neviete koľko platia v Úľanoch? 200 € prenájom + energie. Ale na druhej
strane z toho ľudského hľadiska som to očakával, lebo fakt neviem či v dnešnej dobe je 120 €
taká vysoká položka ako nájom. Tých 120 € vzniklo z toho, že to platili predtým v korunách
4.500 Sk a to sa prepočítalo iba na eurá a tak vznikla tá suma 120 €. Pravda je tá, že v dnešnej
dobe to už na energie nestačí, keď sme vymenili kotol a spravili sme tú nadstavbu, tak vlastne
tá strata bola už iba 600 € ročne, lebo ten príjem 7.000 € dokopy nám to všetko pekne vykrylo,
aspoň sme to dokázali vykryť. A keď sme spravili tieto opatrenia, tak sme doplácali 600 €.
Zuzka Kádarová: Bolo by škoda, keby sme prišli o lekárov, ale zase si treba uvedomiť,
že tie náklady znáša obec.
Starosta: Skôr či neskôr to hrozí, lebo vieme o tom, že chcú centralizovať lekárov. Pusté
Úľany mali problém, nastala tam zámena lekára, ale nehovorím, že to bude okamžite, postupne
sa však budú lekári centralizovať.
Poslanec Ingeli: Centralizácia bola naplánovaná na nejakých 82 bodov, čo je počet
okresov, čiže Úľany nebudú žiadne centrum. V Abraháme neplatí ani obvodná ani detská
lekárka nič. Ešte aj upratovačky im platia.
Starosta: Ja len toľko, že kontrolórka aj audítorka na to poukázali. Musíme sa potom
poradiť, že ako to vlastne ošetríme.
Zuzka Kádarová: Čo sa týka konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej
uzávierky tam tiež pani audítorka robila posudok a v podstate tam bolo iba to zdôraznené, že
tak ako som už hovorila, počiatočné stavy sa nedali overiť a vlastne obec do roku 2020
nepodávala konsolidovanú účtovnú závierku, čo bola teda samozrejme chyba, takže nemala
z čoho skontrolovať počiatočné stavy, keďže za 2021 sme ju robili prvýkrát. Ak máte nejaké
otázky, nech sa páči.
Poslanec Ženiš: Ja mám jednu vec ohľadom toho, čo riešil právnik, vyvodenie nejakej
zodpovednosti voči tým pokutám, ktoré sme tam dostali, tak to zostalo teda v tej fáze, že sa dali
predžalobné výzvy. Ako to ďalej pokročilo odvtedy?
Starosta: Keď sa neozve druhá strana, tak pôjde automaticky žaloba.
Poslanec Ženiš: Lebo tuto pani audítorka píše, že zodpovednosť štatutárneho orgánu za
účtovnú závierku, že štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, tak
by poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve za tie interné kontroly ktoré
považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
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nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je
štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti s opísaním skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a ak je to
potrebné za použitia predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti v účtovníctve. Štatutárny
orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004 Zbierky zákonov
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Čiže tá zodpovednosť sa týka len účtovníčky alebo aj Vás pán starosta?
Starosta: V prvom rade kontrolór, účtovníčka, jednoducho oni sú v prvom rade tí, ktorí
keď mi predkladali veci, tak ma uviedli do omylu. Nielen mňa, ale aj poslancov, a nie len toto
volebné obdobie. Si povedzme na rovinu. Hej? To znamená, tá jeho práca, odkedy pán kontrolór
tu bol v obci, pravdepodobne fungoval takým istým spôsobom po iné roky, keď ja som tu
nefungoval, hej?
Poslanec Ženiš: Pokiaľ sa jedná o pokuty, ktoré platí obec, to má byť zosobnené.
Starosta: V prvom rade ten, ktorý vykonáva tú prácu. To znamená, že keď si ona
nejakým spôsobom v termíne nepodala nejaký výkaz, alebo niečo nesplnila, a došla tam
z daňového úradu 120 € pokuta, alebo aj zo sociálky, dokopy to bolo 600 € približne, tak nech
sa páči, tak jej to zosobníme. A proste keď tu bola predžalobná výzva, teraz je ďalší krok žaloba.
A to ešte aj kontrolór, to ešte zvažujem ako budem pokračovať ďalej za toto. Je pravdou, že oni
sú vraj v nejakom príbuzenskom vzťahu s kontrolórom? Mézeš a Rajčeková? Je tam nejaká
rodinná väzba?
Poslanec Ženiš: Netuším.
Poslanec Uher: Ona je z Úľan alebo odkiaľ, ale neviem.
Starosta: Ja neviem. Ja už počúvam všetko možné. Preto sa pýtam.
Poslanec Ingeli: Škoda, že tu nie je tá kontrolórka, ja som sa jej chcel opýtať, že keby
prišiel daňový úrad na kontrolu, niekedy chodia, veď oni by z toho boli úplne v prdeli.
Poslanec Andor: A keď sa bude o eurofondy uchádzať, tak nikto nám nič nedá tým
pádom, veď tam je to zadefinované, posledných 8 rokov je treba mať záverečné účty.
Starosta: Teraz nám dali eurofondy, dnes som podpísal zmluvu na nadstavbu na škôlku
na 320.000 €. Dnes som to bol zobrať na VÚC-ke. Podpísanú zmluvu.
Poslanec Ingeli: A tá firma sa nejaká prihlásila?
Starosta: To je tiež také zaujímavé, to druhé kolo verejného obstarávania boli tam dve
firmy, jedna firma to je nejaká firma, ktorá ma 10% DPH, či je to nejaký podnik neviem.
A druhá firma má 20% DPH. Tá firma z 10% DPH dala 390.000 € ponuku a druhá firma z 20%
DPH dala ponuku 341.000 € a to je o 1.020 € vyššie ako PHZetka. Takže vlastne dnes bol aj
verejný obstarávateľ, dal záverečné správy, ja som sa snažil dnes tej víťaznej firme dovolať, ale
som rozprával len s pracovníčkou, nechal som odkaz majiteľovi tej firmy, že má výzvu na
podpis, čo sa týka tohto obstarávania, zmluvu s ministerstva som dnes odovzdal na VÚCke na
tých 320.000 €. Ako bude podpísaná zmluva s týmto budúcim zhotoviteľom musím poslať
verejné obstarávanie na kontrolu a keď prebehne kontrola tohto, tak potom nám spustia aj
peniaze, lebo sme vytvorili ten fondový účet. To bol sociálny podnik s 10% DPH ten dal
390.000 €. Ale iba tieto dve firmy sa tam nahlásili.
Poslanec Ingeli: Sociálny podnik má iba 10%?
Starosta: Ďalej? Môžeme ísť ďalej? Máme tu ešte ten bod návrh zmluvy o zriadení
vecného bremena. Ešte musí obecné zastupiteľstvo zobrať na vedomie správu audítora.
Uznesenie č. 64/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie správu nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a auditu účtovnej závierky obce Veľký Grob
pre rok 2021.
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Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Veľký Grob a
Západoslovenskou distribučnou, a.s.

8.

Starosta: Je tu tá zmluva čo poslal Jaro o tých vecných bremenách. Chcete sa Jara niečo
opýtať alebo nie? To uznesenie je dlhé, mám ho čítať, alebo mám dať hlasovať?
Uznesenie č. 65/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena, v zmysle ust. § 151n Občianskeho zákonníka:
-

POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA: Obec Veľký Grob, so sídlom Obecný úrad č. 272,
925 27 Veľký Grob, IČO: 00306291

-

ŽIADATEĽ: PRODOM-STAV, spol. s.r.o., so sídlom Líščie Nivy 11, 821 08 Bratislava,
IČO: 31 331 840

-

OPRÁVNENÝ Z VECNÉHO BREMENA: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

-

PREDMET VECNÉHO BREMENA: zaťažená nehnuteľnosť – pozemky v k. ú. Veľký
Grob, a to:

Parcelné Register
číslo
KN

LV č.

Výmera v
Druh pozemku
m2

Katastrálne
územie

Obec

Okres

536/18
536/10

C
C

631
631

249
738

2315/5

C

893

1328

Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob

Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob

Galanta
Galanta
Galanta

528/5
525/19
513/35
513/30
513/21
513/123
513/117
513/111
513/4

C
C
C
C
C
C
C
C
C

631
631
631
631
631
631
631
631
631

230
365
1390
131
198
38
618
651
1511

Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob

Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob
Veľký Grob

Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha
a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena. Vlastníctvo pozemkov je
zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom,
na liste vlastníctva č. 631 a na LV č. 893.
-

FINANČNÁ ODPLATA ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA: Povinný zriaďuje
vecné bremeno bezodplatne, nakoľko na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi
povinným z vecného bremena a žiadateľom dňa 01.06.2021, budú všetky inžinierske siete
vybudované žiadateľom na pozemkoch dotknutých vecným bremenom po ich kolaudácií
v preberacom konaní bezodplatne odovzdané do vlastníctva povinného.

-

DOBA TRVANIA VECNÉHO BREMENA: neurčitá
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-

ÚČEL VECNÉHO BREMENA: Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje
v prospech oprávneného vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinného ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností na zaťažených nehnuteľnostiach strpieť na časti
zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na zameranie
vecného bremena číslo 71/2022, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálny
odbor dňa 19.10.2022 pod číslom G1-1422/2022 ako koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Obecné zastupiteľstvo zároveň žiada a poveruje starostu obce, aby zmluvu o zriadení
vecného bremena so žiadateľom a Západoslovenská distribučná, a.s. uzavrel.
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

9.

Žiadosti a došlé spisy
Žiadosti ani došlé spisy neboli.

10.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

Starosta: Mali sme na kontrole Okresnú prokuratúru ohľadom názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev ako aj ich zmeny. Takže tie názvy ulíc, ja si to nepamätám, tak som si
to pozrel, ako to tam bolo, ale v skutočnosti bola vytvorená komisia, ktorá bola zriadená,
v decembri to budú 2 roky, členovia boli Ženiš, Andor, Červenková, Šajben, Lányi. Úlohou
komisie bolo prerokovať a spracovať návrhy názvov ulíc atď. Neviem čo s týmto, lebo vlastne
ide o to, že tam sme sa nedopracovali k ničomu a neviem aký záver z toho spraví Okresná
prokuratúra v Galante, lebo to nám vytkla aj kontrolórka, že od 2018 je zákon, že názvy ulíc
musia byť.
Poslanec Ženiš: Prokuratúra to nejako aktívne rieši?
Starosta: Prokuratúra vyzýva nás na pravidelné kontroly všeobecne záväzných nariadení
a takýchto nariadení a oni pýtali ešte aj toto. A my sme jednoducho napísali, že nemáme názvy
ulíc. Musí sa to už riešiť, lebo potom si ľudia z toho robia srandu, že „Park mládeže“ a to sa mi
nepáči, odkiaľ majú takéto informácie, keď ja som nedostal od Vás poslancov žiadnu
informáciu, že už máte nejaké názvy ulíc. Veď to má nejaký postup. A vlastne ten výsledok
sme nedostali do dnešného dňa.
Poslanec Uher: To som ani ja nevedel, že čo to je ten „Park mládeže“.
Poslanec Ingeli: V akej to je fáze?
Poslanec Ženiš: Máme sa ešte raz stretnúť a uzavrieť to celé. Máme už návrhy
v podstate, ale ešte niektoré veci musíme doriešiť. Vzhľadom na to, že som nemal čas to riešiť,
tak sa to neriešilo.
Poslanec Uher: Ty si dal „Park mládeže“?
Poslanec Ženiš: Nie.
Poslanec Uher: Viem, že sa tam dačo konalo. Tuším dôchodci tam niečo mali.
Starosta: V rozhlase to bolo vyhlásené, že to je v „Parku mládeže“. A potom mňa sa
ľudia pýtajú a ja neviem vôbec o čom hovoria. Aspoň sa malo povedať, čo s tým, lebo kebyže
vieme skôr, že tá prokuratúra vyžiada VZN tak vieme povedať dopredu, teraz neviem čo z toho
bude.
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Poslanec Ingeli: Ešte sa stretnete do volieb?
Poslanec Ženiš: Po voľbách.
Poslanec Uher: Veď vy už ste to robili, ja to viem. Veď to už je urobené.
Poslanec Ženiš: Nie, je to tak na 90% asi.
Poslanec Uher: Toto keď sa urobí, dajú sa tieto názvy ulíc, čo potom?
Poslanec Ženiš: Najprv sa urobí dôvodová správa, výsledkom tej komisie bude
dôvodová správa a správa ide sem na zastupiteľstvo, tu sa to preberie a na základe tej dôvodovej
správy sa vytvorí VZN, ktoré sa potom schváli.
Starosta: V prvom rade musí to ísť ešte na Inštitút Ľudovíta Štúra, ktorý to prehodnotí,
či to je správne, či to môže byť, a tak ďalej.
Iveta Rigová: Môžem len jednu vec? Ja len toľko, že táto komisia bola zriadená toto
volebné obdobie. To znamená, že po voľbách tá komisia už nemôže s ničím prísť, lebo bude
treba zriadiť novú komisiu.
Starosta: Lebo vlastne týmto volebným obdobím končia všetky tieto komisie zriadené.
Iveta Rigová: Všetky komisie budú musieť byť zriadené nanovo.
Starosta: Keď všetko bude treba zriadiť nanovo, toto bude teda pasé.
Poslanec Ženiš: Tak sa to urobí nanovo. To nie je problém. Vytvorí sa nová komisia.
Podklady zostanú.
Starosta: Dobre, ešte čo sa týka toho chodníka, tam hore, už sme sa dočítali veľa toho,
ešte raz pre vysvetlenie, každý má na to iný názor. Z MAS došiel ďalší list, že môžeme čerpať
ďalšie peniaze, v novembri už budú ďalšie výzvy a k tomuto by som povedal jednu takúto vec,
čo sme sa dnes dozvedeli. Jednoducho tá refundácia nebude uplatnená, oni nám to nestihnú
vyplatiť tento rok a bolo by dobré vyriešiť túto refundáciu tým, že by sa presunuli nejaké
peniaze 20.000 € z toho fondového rezervného fondu, aby sme nejakým spôsobom mohli
existovať. Na moju otázku hore na rezorte alebo respektíve na vyšších orgánoch bola odpoveď
taká, že čo si vy myslíte, veď v republike je 160 Masiek, každá Maska má 10, 15 a viac obcí.
Každý žiada peniaze a tak ďalej. A to, že keď ešte raz sa vrátim, ja viem smeješ sa Rudo ako
že je to posmeškársky, ty si myslíš, že ja si robím volebnú kampaň. Nerobím si volebnú kampaň,
ale pokiaľ to prischlo mne, tak som si to požadoval ukončiť toto. Keď v roku 2020 podáš
žiadosť, lebo v 2020 roku MASka pustila peniaze, respektíve vyhlásila výzvu a v roku 2022
v marci, to som aj tu hovoril, dostaneš zmluvu a bolo povedané, pokiaľ to ministerstvo
nepodpíše a nebude zverejnená zmluva, dovtedy nerobte nič. V júni 2022 zverejnili zmluvu,
oslovil som verejného obstarávateľa, ktorý vysúťažil firmu v tom 2020 roku a jednoducho mi
povedal, buď si nájdeš subdodávateľa alebo si vysúťažte nového. Povedal, ja nemám čas, ja
nemám kapacitu, ja to robiť nebudem. Tak som sa snažil zháňať subdodávateľa, vymenili sa tu
asi 4 alebo 5 subdodávatelia. Každý jeden mi povedal, že toto nebudem robiť, druhý povedal,
dajte mi týždeň na rozmyslenie, až na koniec tento sa odhodlal a som rád, že sa odhodlal, ten
projekt je starý a vôbec nie je v súlade s tým, čo tam je, voľakto to projektoval od stola,
z nejakej ortofoto mapy, lebo proste nič tam nesedí. A som rád, že je taký trpezlivý, že tú
stanovenú sumu, ktorú má za to dostať, že ju dostane. Takže keď sa vrátim k tomu, treba
nejakým spôsobom sa dohodnúť, ako prevedieme teraz 20.000 € z rezervného fondu aby sme
mohli fungovať, pretože keď sme to počítali teraz dnes smeti, my sme na koľkých %? V júni
sme robili zmenu rozpočtu, teraz je september, a vlastne október a už máme spočítané smeti.
Zuzka Kádarová: Vybrali sme na smeti zhruba o 7.000 € menej ako by sa predpokladalo,
pretože ľudia tým, že sa zvýšili ceny, tak si vymenili veľké nádoby za malé, čiže tam sa vybralo
o 7.000 € menej a takisto aj stúpli náklady.
Starosta: Ďalšie faktúry za smeti, ktoré prídu ešte do konca roka budú vysoké.
Zuzka Kádarová: Nepočítali sme s tým, že taká vysoká faktúra príde za ten zber toho
všetkého odpadu za tie kontajnery v máji 2022.
Starosta: Tam bola 12.000 € faktúra.
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Zuzka Kádarová: Potrebovali by sme ich previesť vlastne kým nám refundujú peniaze.
Starosta: Potom sa to vráti naspäť.
Zuzka Kádarová: Aby sme mali z čoho poplatiť faktúry za ten chodník.
Poslanec Ingeli: To sa urobí zmenou rozpočtu, nie?
Zuzka Kádarová: Áno, ale my sme to dnes počítali, aké faktúry máme, koľko nám príde
podielových daní a zistili sme, že nám to vôbec nevyjde do konca roka a faktúru za chodník
musíme zaplatiť z vlastného. Tak som nestihla pripraviť zmenu rozpočtu. Keď prijmete
uznesenie, tak my urobíme zmenu rozpočtu a pošlem Vám ju, aby ste vedeli, tam sa vlastne
zmení jedna operácia. Ten prevod z rezervného fondu.
Poslanec Ingeli: Ja viem, aj tak sa to dá spraviť zmenou rozpočtu.
Zuzka Kádarová: Áno. Treba prijať uznesenie na prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu.
Poslanec Ženiš: S rezervným fondom sa do určitého dátumu nedá hýbať.
Zuzka Kádarová: Sú tam výnimky.
Poslanec Ženiš: Toto je aká výnimka?
Zuzka Kádarová: Pokiaľ sú finančné operácie schodkové či prebytkové dá sa to ešte
takto vrátiť. Inak by to malo byť do 31.8. ale sú tam výnimky, pokiaľ sú myslím bežné výdavky
prebytkové, bežný rozpočet prebytkový, a my ho máme prebytkový. Čiže máme vyššie bežné
príjmy ako bežné výdavky.
Poslanec Ingeli: To len na papieri? Alebo reálne? Nechápem.
Zuzka Kádarová: Rozpočet je rozdelený na bežné príjmy, teda bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie. A naše bežné príjmy, pozriem to, čiže po úprave naše
bežné príjmy sú 1.061.000 € a výdavky 1.011.000 €, čiže by sa to v tomto prípade dalo.
Poslanec Ingeli: A ten rozdiel je na rezervnom fonde? Alebo kde je ten rozdiel?
Zuzka Kádarová: To sa vykrýva finančnými operáciami a kapitálovým rozpočtom,
celkovo rozpočet musí byť vyrovnaný ale zákon ustanovuje, že pokiaľ bežný rozpočet pokiaľ
sú príjmy vyššie ako výdavky tak je možné z rezervného fondu pokryť kapitálové výdavky.
Toto je kapitálový výdavok.
Poslanec Ingeli: A smeti je kapitálový výdavok?
Starosta: Nie, to je na chodník. O chodníku rozprávame.
Zuzana Kádarová: Na chodník, tým že ten chodník je riešený formou refundácie, my ho
musíme zaplatiť a budeme ho musieť zaplatiť asi už o týždeň.
Poslanec Ingeli: Ja to chápem, že teraz to dáme a potom keď sa nám refunduje tak sa tie
peniaze vrátia naspäť. Len sa divím, že uznesením nezmeníme rozpočet.
Zuzka Kádarová: Uznesením viete urobiť iba presun finančných prostriedkov,
v podstate tá zmena rozpočtu bude zahŕňať len jednu zmenu tej finančnej operácie. Nič viac,
inak sa rozpočet meniť nebude.
Poslanec Ženiš: Čiže oni nám sľúbili refundovať to ešte v tomto roku, ale bude to až
v budúcom.
Starosta: Ja za to nemôžem, že proste oni sú zavalení tými žiadosťami.
Poslanec Hebort: To nemôže vyriešiť túto situáciu až nové zastupiteľstvo?
Zuzka Kádarová: Ale my nemáme z čoho zaplatiť faktúru. My sme už zaplatili zálohovú
faktúru 6.000 €, tá sa už dnes platila a tá druhá bude splatná budúci týždeň, lebo tento týždeň
ukončia ten chodník.
Poslanec Hebort: My sa máme rozlúčiť s tým, že prenesieme ďalších 20.000 €
z rezervného fondu?
Starosta: To sa vráti naspäť. Keď sa to refunduje, tak sa to automaticky vráti naspäť.
Poslanec Hebort: Malo by sa.
Starosta: To sa musí vrátiť naspäť. Nie malo by sa. To sa musí vrátiť.
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Zuzka Kádarová: Prevod z rezervného fondu sa nesmie použiť na bežné výdavky, môže
sa iba v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie a mimoriadnu situáciu vyhlási buď štát alebo
obecné zastupiteľstvo, čiže nesmú sa pokrývať bežné výdavky prevodom z rezervného fondu,
môžu sa použiť iba na kapitálové výdavky. A toto je práve ten kapitálový výdavok.
Poslanec Ingeli: A v tých kapitálových nám neostali nejaké peniaze z nejakých tých
vecí, čo sme si mysleli, že dostaneme dotácie a nedostali sme?
Starosta: Tam je totiž spoluúčasť.
Poslanec: Zuzka čo bolo tento rok v kapitálových výdavkoch?
Starosta: Škôlka.
Zuzka Kádarová: Príjmy či výdavky?
Poslanec Ingeli: Výdavky.
Zuzka Kádarová: Výdavky boli, musím sa pozrieť kapitálové – tam bol infraset
asfaltovač 5.280 € , zateplenie budovy obecného úradu 1.500 €, kúpa pozemkov pri cintoríne
20.000 €, kanalizácia tam bola dotácia 2.000 €, kamerový systém 15.000 € dotácia tam máme
1.000 € spoluúčasť, čiže predpokladáme, že to sa nebude realizovať, tak tam je len tá 1.000 €
zo spoluúčasti, požiarna zbrojnica tam je brána 4.000 € a tam je aj naplánovaná fasáda za 10.000
€ ktorá sa teda nebude realizovať.
Poslanec Ingeli: Veď tieto myslím.
Zuzka Kádarová: Áno, lenže my už viac nemáme na účte. Vieš? My sme počítali s tým,
že nám to bude vrátené formou refundácie ešte v tomto roku, ale keď to nebude tak tých 20.000
€ nemáme z čoho pokryť.
Poslanec Hebort: Keby sme chceli ešte aj fasádu robiť, tak ako sme mali naplánovanú,
tak ani tú nemáme z čoho pokryť. Tak to je teda dobrý rozpočet.
Poslanec Ženiš: Ministerstvo dalo alebo tá poľnohospodárska agentúra nejaký dátum,
že áno dovtedy Vám to refundujeme?
Starosta: Nie, oni povedali iba toľko, je to v rámci refundácie, poviem príklad napríklad
v novembri bude výzva a môžeme čerpať 17.292,40 €. Keby sa rozhodlo budúce zastupiteľstvo,
že tie peniaze budú investovať do pokračovania toho chodníka, tak musí sa z toho projektu
vyňať podľa rozpočtu koľko metrov sa spraví a zase sa musí ísť podať žiadosť, musíš mať
vyobstarávanú firmu, musíš počkať na schválenie, keď to bude schválené, podpíšu sa zmluvy,
zverejnia sa zmluvy, potom môžu robiť chodník, keď to budeš mať skolaudované všetko tak
jednoducho to odovzdáš a čakáš na to, kým ti peniaze vrátia.
Poslanec Ženiš: Pointa je tá, že dokedy musíme zaplatiť tú faktúru?
Starosta: Do konca mesiaca.
Poslanec Ženiš: Do konca mesiaca. Čiže to nie je problém, môžeme to presunúť do
budúceho roka, lebo keby nám refundovali to v polke decembra tak ten problém by tu bol stále.
Iveta Rigová: Nebude tu ten problém. Lebo tých 20.000 € na ten chodník ty musíš
zaplatiť z peňazí ktoré máš odložené na faktúry bežné, ktoré platíš a všetko ostatné. Ty vlastne
zoberieš tých 20.000 z bežných výdavkov a môžeš zaplatiť chodník a keby sa to vrátilo
o mesiac, je to v pohode, lebo ten mesiac ešte ustojíš, lebo prídu podielové dane ale jednoducho
nemôžeš do jari čakať, že tých 20.000 € ti nebude chýbať. Dokonca potrebuješ tých 20.000 €
aby si mohol zaplatiť tie faktúry, ktoré sú tento rok splatné, lebo ty si tých 20.000 € zobral
z tých bežných výdavkov.
Starosta: Keď môžem ešte doplniť to, celé tie počty nevychádzajú kvôli tomu, že chodia
veľké sumy za smeti. Ale ozaj teraz prišiel ten dodatok a ja ho nepodpíšem. Lebo oni si
vymysleli, že stúpli náklady na prepravu. Ale my sme ich vysúťažili, určitý objem smetí a prečo
by som mal podpisovať dodatok. To sme sa rozprávali na MASke na mikroregióne a starosta
z Vlčkoviec sa pýtal tam toho jedného pána, lebo on bol z VÚC a on jednoducho povedal, že
vy keď máte už vysúťažené, že to je už ich problém, že my nemáme čo tie dodatky podpisovať.
A potom hovorím o tých zálohových platbách za ten plyn. Platili sme 2.200 € teraz platíme
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5.000 €. Ani my nevieme, čo dostaneme naspäť. Či budeme musieť doplácať. Energie aj smeti
to je všetko prekročené.
Zuzka Kádarová: Aj tie odmeny z kolektívnej zmluvy, ktoré sa odsúhlasili vo vláde.
Starosta: Vidíš tie odmeny z kolektívnej zmluvy. Koho sa pýtali, nikto to nerefundoval,
nikto to nijakým spôsobom nezohľadnil.
Poslanec Ingeli: Ako to je ešte raz. Keď máme v rozpočte kapitálové výdavky, teraz si
započítame tých 11.000 € ktoré sa teda neminú. Tak použime na chodník tie.
Starosta: Ale to pohltia smeti. To pohltia smeti.
Poslanec Ingeli: Ale to nie sú kapitálové výdavky.
Starosta: Ja viem, peniaze nejakým spôsobom máš.
Zuzka Kádarová: Z toho prebytku bežného rozpočtu môžeš pokryť svoju účasť na
kapitálových projektoch. Tým, že ako som hovorila, na bežných príjmoch sme mali
narozpočtovaných 1.064.000 € a bežné výdavky máme 1.011.000 €, čiže ten 50.000 € rozdiel
môžeš použiť ako spoluúčasť na kapitálové, ktoré keď máš kapitálové výdavky vyššie ako
kapitálové príjmy, čiže z dotácie nič nedostaneš, ale vždy je tam nejaká spoluúčasť.
Poslanec Ingeli: Dobre, ale tie bežné príjmy boli vyššie len pre to, lebo sme dostali viac
ako bolo naplánované.
Zuzka Kádarová: Nie, len tým že sme chceli pokryť kapitálové výdavky. Boli nejaké
projekty a vedeli sme, že budú nejaké výzvy a teda tieto projekty sa nerobili teraz, to sú staré
projekty, ktoré sa ťahajú niekoľko rokov. Takže keby sme ich boli chceli realizovať, vieme že
dostaneme nejakú dotáciu, ale časť z toho musíme pokryť z vlastných príjmov. Čiže keď sa
robil rozpočet, tak sme pokryli najprv kapitálové výdavky a potom ten zvyšok, čo z tých
rozpočtovaných príjmov zostal z bežných nie z kapitálových, lebo dotácie dostaneš, to je len
akože 1:1. Takže rozdiel z tých bežných príjmov sme pokryli najprv kapitálové výdavky, ktoré
sme očakávali, že sa budú realizovať ako ten prístrešok na dome smútku, tieto chodníky
a všetko ostatné. A ten zvyšok sme rozdelili na bežné výdavky, tak ako sme si mysleli, že
pravdepodobne budú. No tým ako narástli ceny energií a aj všetkého ostatného, tak sme
nepočítali s tým, že až o toľko sa zvýšia všetky ceny.
Poslanec Andor: Za aké obdobie to je?
Starosta: To je za prvý polrok. Až teraz nám ukázali septembrové faktúry za smeti a tieto
energie.
Poslanec Ženiš: V podstate my sme išli do projektu a nemáme na to.
Starosta: Do ktorého projektu?
Poslanec Ženiš: Šak tie chodníky, tie chodníky.
Starosta: Tak sme ich nemali robiť? Potom nemôžeš ísť do žiadneho projektu, lebo
nemáš na iné projekty peniaze.
Poslanec Ingeli: To ten chodník to je jasné.
Starosta: To je podsunuté, to je úplne otočené toto.
Zuzka Kádarová: Väčšinou je to tak, že tie projekty sú tak, že dostaneme peniaze a s tým
sa to dá financovať. Len tento jeden je riešený formou refundácie. To musíš najprv zaplatiť
a potom požiadať o refundáciu.
Poslanec Ingeli: Jasné, to je v poriadku. Ako teda to je, keď sme mali naplánované, že
tam bude 11.000 € to tam malo ostať z tých kapitálových výdavkov.
Zuzka Kádarová: V podstate všetko z toho už bolo vlastne realizované a zaplatené,
infraset bol zaplatený, zateplenie budovy to bolo zaplatené za ten projekt, kúpa pozemkov tie
boli zaplatené, kanalizácia dotácia tam bola, kamerový systém tam sme zatiaľ tých 15.000 €
nedostali, takže ani tá spoluúčasť sa tam nekonala, ale správa bola realizovaná aj projektová
dokumentácia, cesta na Pangery, tá projektová dokumentácia bola zaplatená, lebo to sa muselo
zaplatiť.
Starosta: A žiadosť som aj podal.
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Poslanec Ingeli: Čo sa nezrealizovalo?
Zuzka Kádarová: Zatiaľ tá fasáda na požiarnej zbrojnici.
Poslanec Ingeli: To je 10.000 €.
Zuzka Kádarová: Zatiaľ tá nadstavba a kamerový systém sa nerealizovali.
Poslanec Ingeli: Hovorte spoluúčasť.
Starosta: 10.000 €, 16.000 € a 1.000 €.
Zuzka Kádarová: 16.000 € a 1.000 € a 10.000 €, čiže 27.000 €.
Poslanec Ingeli: Ale keď je to tam narozpočtované, tak by to malo byť v rozpočte.
Zuzka Kádarová: Ale jednoducho tie ceny sa tak zvýšili, že ostatné výdavky narástli.
Poslanec Ingeli: Ale keď je to raz v kapitálových výdavkoch, tak sa to nemôže používať
na bežné výdavky.
Zuzka Kádarová: Ale to je naopak. Keby sme z tých bežných chceli financovať
kapitálové. Pretože kapitálové príjmy máme v rozpočte 345.000 € ale kapitálové výdavky
máme 405.000 €, čiže tých 50.000 € pokrývame z bežných príjmov – za dane, za komunál, za
všetko čo vyberieme od obyvateľov a za podielové dane. Preto máme bežný rozpočet
s príjmami vyšší ako výdavky.
Poslanec Ingeli: Áno to je samozrejmé, ale teda keď sa prijme ten rozpočet, tak tam je
to dané, tam je to rozdelené na kapitálové výdavky a tie druhé.
Zuzka Kádarová: Ale účet máš len jeden, na účte nemáš rozdelené peniaze na kapitálové
výdavky. Účet máš len jeden. Z neho musíš financovať celý chod všetkého.
Poslanec Ingeli: Čiže vlastne vždy sme to riešili každý rok doteraz, že mali zostať nejaké
peniaze lebo sa neminuli na nejaké projekty, tak sa zase vlastne minuli. Takže zase je to o tom
istom.
Poslanec Hebort: Tak my schválime rozpočet a nesedí to.
Iveta Rigová: To čo ty hovoríš je záverečný účet.
Poslanec Ingeli: Ja chápem, že sú vyššie energie, len ja som bol v tom, že keď raz je
v kapitálových výdavkoch niečo naplánované, tak to tam musí zostať až do konca, lebo keby
sa niečo spravilo, tak na to musíme mať. Pretože na to sa nešahá, lebo to tam musí ostať skrátka
a ostatné výdavky, tie ostatné tie idú z toho čo tam zostane. Že v priebehu roka by sa mala tá
napríklad 50.000 €, si hovorila, že to bolo v kapitálových to by sa malo furt tam držať a tým
pádom by nám to malo ostať.
Iveta Rigová: To nefunguje tak ako to hovoríš.
Poslanec Ingeli: Ja viem. Preto hovorím, že počas roka ich našporíš a držíš to tam, veď
keby niečo vyšlo aj na jeseň, aby sme na to mali. Na tú spoluúčasť.
Starosta: Áno za predpokladu, že by sme boli vybrali za smeti toľko koľko sa malo, za
predpokladu že bude energia stáť miesto 62 € megawatt dnes stojí 197 € a tak ďalej.
Poslanec Ingeli: Ja som bol v tom, že keď raz niečo schválime ako kapitálový výdavok,
tak to tam musí ostať.
Iveta Rigová: To sa nedá, veď nemôžeš nezaplatiť faktúru za elektrinu alebo za smeti.
Poslanec Hebort: Ja tomu rozumiem, ale ja chápem aj to čo chce Pišta povedať. Ja to
tiež beriem tak, že máme rozpočet, poviem príklad máme smeti, a teraz vidím, že na smeti
budem potrebovať o 7.000 € viacej, tak sa stretneme ako zastupiteľstvo a povieme, že dobre,
musíme nájsť 7.000 €, kde ich nájdeme? Tak ok, zrušíme bránu na zdravotnom stredisku,
vymyslím si.
Iveta Rigová: Áno, ale to je čerpanie rozpočtu.
Poslanec Hebort: Zase to je o tom, že my si spravíme rozpočet nejaký ktorý by mal byť,
elektrika je vyššia, samozrejme sa to platí, v zásade akonáhle ten rozpočet nejakým spôsobom
idete prešvihnúť tú sumu tak my by sme to mali celé schváliť? V zásade nájsť niekde inde tie
peniaze. Takto má ten obecný úrad vlastný život a to že my riešime nejaký rozpočet je to aj tak
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pasé, lebo na konci roka keby sme teraz chceli robiť za 10.000 € fasádu, tak ju nespravíme, lebo
nemáme za čo.
Poslanec Ingeli: Ale schválené to bolo.
Iveta Rigová: Áno to je presne to, čo sa bude robiť keď bude čerpaný rozpočet, teraz ste
to mali vlastne ku koncu júna, tam sa prijímali zmeny a teraz ale ďalšia veľká zmena je ku
koncu septembra, pretože až teraz nám prišli faktúry zo septembra. Pretože ešte len teraz
prichádzajú, rozumieš? To znamená, že oni ešte nemajú to čerpanie zistené do konca septembra.
Teraz to nahadzujú a teraz sa im to ukazuje.
Poslanec Hebort: Teraz by to nemalo byť len o tom, že my presunieme 20.000 € ono by
to malo byť teraz aj o tom, že tých 20.000 € presunieme resp. z tých kapitálových my by sme
ich niekam mali dať. Teraz budeme potrebovať na elektriku vymyslím o 10.000 € viacej, tak
my by sme mali zase schváliť zmenu toho rozpočtu, kde sa schváli 10.000 € a povieme ok
nebudeme robiť fasádu, fasáda sa vyškrtne, lebo potrebujeme tých 10.000 €, tak by to asi malo
byť.
Poslanec Ingeli: Áno. Chápeš princíp, že nie že sa to najprv minie a potom sa spraví
opatrenie.
Starosta: Malo by to byť opačne. Najprv má byť opatrenie.
Poslanec Ingeli: 4 roky o tom rozprávame.
Iveta Rigová: Zuzka Vám hovorí nie o zmene rozpočtu, ale že teraz máme hovoriť
o tom, že sa majú presunúť finančné prostriedky z rezervného fondu na kapitálový výdavok,
pretože ten kapitálový príjem ktorý tomu mal vypovedať tento rok nebude, tento sa vyškrtne.
Zuzka Kádarová: Zmenu rozpočtu som do dnešného dňa nestihla.
Poslanec Ingeli: To je v poriadku, s týmto absolútne nemám problém, ja to chápem, z
jedného šuflíka to dáme do druhého a snáď zastupiteľstvo to vráti naspäť, hej? Ale ja hovorím
to, že veď nám tam malo ostať 26.000 € z tých kapitálových, takže by sme nemuseli nič
presúvať. Z tých 26.000 € nám tam malo 6.000 € ostať.
Iveta Rigová: Čerpanie ste videli k 30.06.2022.
Zuzka Kádarová: Keďže sa robilo k 30.06.2022, tak sa týkala toho čerpania za 1. polrok.
Poslanec Ingeli: Teraz tam malo byť v tomto momente v rozpočte 26.000 € na
kapitálových výdavkoch. Čiže my by sme nemuseli nič presúvať. Pretože by nám tam ešte 6.000
€ ostalo. A zaplatil by sa chodník. Ale tie peniaze ktoré tam mali byť, ako každý rok čo sme sa
o tom bavili, mali zostať na tej spoluúčasti v tých kapitálových výdavkoch, zase sa minuli bez
toho aby sme my schválili zmenu na úplne niečo iné. Ja chápem dôvod, že sa zvýšili energie,
ale ten postup ja to hovorím už teraz mal byť opačný. To tam musí ostať.
Poslanec Ingeli: My keď neschválime zmenu, tak sa to nemôže minúť z kapitálových
výdavkov.
Starosta: Ale keď príde vyššia faktúra za smeti, tak potom my by sme museli každý
mesiac robiť zmenu rozpočtu?
Poslanec Hebort: Nie. Ten rozpočet sa robí na pol roka, tam je nejaká rezerva, aby keď
je spravený na pol roka, a vidíte v treťom mesiaci že veď my sme minuli všetky peniaze, ktoré
sme mali na pol roka, tak logicky treba v tom treťom mesiaci spraviť zastupiteľstvo,
zastupiteľstvo informovať o tom, že toto už je naplnené na 100%, treba to tu navýšiť o takúto
a takúto sumu, kde nájdeme tie peniaze a potom sa musia hľadať zase niekde úplne inde.
Starosta: Postup by sa mal dodržať. Dnes ako prišla táto informácia, že do konca
decembra to nebude refundované, medzitým sme ešte rýchlo pozreli tie smeti, že aké je tam
plnenie, toto je jedna z najväčších zaťažujúcich položiek. My vychádzame z tých čísiel.
Samozrejme, ak sa to nejakým spôsobom teraz neodobrí, tak vlastne už po ustanovujúcej
schôdzi už bude nová pracovná schôdza, keď bude nové zastupiteľstvo a nové vedenie celkovo
obce, tak sa s tým bude musieť zaoberať o plnení rozpočtu za tretí kvartál a toto sa tam bude
musieť udiať. To znamená, že keď som ja toto hovoril, že som Vás chcel o to požiadať, je to,
17
Overil:

_____________________

_____________________

OBEC VEĽKÝ GROB
že aby sme my nemuseli tŕpnuť, že musíme odložiť faktúru napríklad za smeti alebo za
elektrinu, že zaplatíme to až neskôr. Ale ako úprimne Vám poviem, rozprávajte sa so starostami
aj z iných obcí, ako všetci sme na jednej lodi.
Poslanec Uher: A dane sú na tom ako?
Starosta: To už je skoro všetko poplatené, ešte pár ľudí dlhuje nejakých 2.000 € za smeti,
ktoré asi nedostaneme už. Uvidíme, to sú ľudia, ktorí sú bezdomovci, pretože zákon hovorí, že
aj bezdomovcovi musíš vyrúbiť.
Poslanec Ženiš: Napríklad to plnenie príjmu rozpočtu na smeti od ľudí teda, poplatky,
to sme už vedeli v prvom polroku, ako to bude, že ten príjem určite, každý z Vás alebo drvivá
väčšina ľudí zaplatí už v marci vlastne tie smeti.
Starosta: Mohli sme to nejakým spôsobom zohľadniť. Len stále sme čakali na to, že
otvoria tú skládku konečne v Senci, a miesto toho, aby sa otvorila skládka, tak firma AVE dáva
petíciu proti petícii a nevieme čo bude.
Poslanec Ženiš: Mohli sme sa na to pripraviť, že tam tú položku sme mohli nadstaviť.
Starosta: Oni nám povedali, že v auguste 2022 to otvoria. Tú skládku.
Poslanec Ingeli: To je problém, čo tu bol vlastne riešený. Následne tu 4 roky riešime, že
my schválime nejaký rozpočet a nakoniec nám aj tak vyjde niečo iné. A to má byť presne
naopak. Veď to vidíte, tak zvoláme narýchlo zastupiteľstvo, že potrebujeme na toto peniaze na
toto nie. Nesmie sa to minúť na bežné výdavky, tieto kapitály.
Starosta: Ale to nie je na bežné výdavky.
Poslanec Ingeli: Toto sa tu robí roky, že sa porušuje zákon a o to ide len, že to už
konečne spravme ako to má byť a bude to v poriadku. A keby to tak bolo, tak stále tam máme
tých 26.000 €, teraz nemusíme nič riešiť a zaplatíme to a je vybavené. Keď raz schválime
kapitálové, tak to tam musí zostať.
Iveta Rigová: To by sme museli robiť rozpočet na týždennej báze alebo na mesačnej.
Poslanec Ingeli: Tak teraz by sa to muselo robiť častejšie, ale bežné výdaje štvrťrok by
asi stačil. Teraz nám tam vyskakujú tie ceny energie, veď áno, musíme sa tomu prispôsobiť.
Budeme to robiť častejšie.
Poslanec Hebort: Keď nám to vtedy posielala, my sme tak fungovali rok a pol, my sme
mali reálne možno rok na mesačnej báze. Dobre, tie čísla presne nevieme, ale boli pravidelné.
Ale my sme to aj kontrolovali s faktúrami, a ono to bolo stabilizované. Čiže keď sme sa bavili
o položkách plus mínus 5.000 € tak to tam lietalo 200 € – 300 € hore, čiže ono sa nejak
prognózovať dalo. Teraz, keď to systém robí, čo máte nasadený, tak to robí automaticky.
Poslanec Ženiš: Keď už sú zúčtované faktúry, tak to nebude asi problém.
Zuzka Kádarová: Za august samozrejme a za september som doúčtovala posledných 5
faktúr, takže zaúčtované budú, lenže tam ide ani nie o zaúčtovanie faktúr ale zaúčtovanie
výpisov, pretože do rozpočtu sa premietnu výdavky dňom úhrady, my účtujeme výpisy
mesačne, po týždňovej chorobe čo som nebola v práci, ich účtujem teraz, takže teraz budem
vedieť štvrťročnú závierku.
Poslanec Hebort: To je v pohode. Po tých 4 rokoch čo sme tu bojovali, nech to vyzerá
tak ako má byť, tak by to bolo celkom fajn, ak by to tak bolo.
Poslanec Ingeli: Ako som povedal, ten štvrťrok je v pohode, keď je normálna doba.
Dnes je extrémna doba, s tým vieme, že to skáče bárs jak. Tak to budeme robiť častejšie to
plnenie. A budeš vidieť, že tuto to fakt nemôže byť, jednoducho neklesnú tie faktúry do konca
roka. Tak spravme zmenu. Zo zákona sa nesmie siahať na kapitálové výdavky, len na bežné, to
je protizákonné.
Starosta: Takže ku kompromisu nepríde, tak to teraz posúvame na nové vedenie obce?
Poslanec Ingeli: Ale prečo?
Starosta: Ja sa pýtam.
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Poslanec Ingeli: Ja nemám problém s tými presunmi, ja hovorím o tom, že v podstate
mali na to ostať peniaze a nemuseli sme nič riešiť ale samozrejme za seba hovorím, ja som za,
aby sme presunuli z toho rezervného fondu.
Starosta: Tak aké by mohlo byť to uznesenie.
Poslanec Ženiš: Nech si to vyrieši nové vedenie.
Poslanec Uher: A keď to nezaplatíme, čo nás potom udajú? Čo sa budeme súdiť?
Iveta Rigová: Aby to nedopadlo tak, že ten chodník budeme musieť celý zaplatiť,
budeme dlžní firme.
Starosta: Aký je tam návrh uznesenia?
Poslanec Ingeli: Môžeme odsúhlasiť niečo také, že aby v tom bola ešte posledná veta
taká, že po refundovaní prídu tie peniaze naspäť?
Poslanec Hebort: Za podmienky, že v rámci....
Starosta prečítal nižšie uvedené znenie uznesenia.
Poslanec Hebort: Vieš to tam poslať potom aj bez nášho súhlasu tie finančné
prostriedky, alebo nie? Keď ti to refundujú. Vieš to dať potom naspäť?
Zuzka Kádarová: To sa len presunie.
Starosta: To sa presunie len z bežného účtu ako tie finančné prostriedky prídu späť na
rezervný fond, z ktorého boli tie finančné prostriedky zobraté.
Poslanec Ingeli: Treba na to súhlas zastupiteľstva?
Zuzka Kádarová: Nie netreba na to súhlas zastupiteľstva. To robí účtareň.
Poslanec Hebort: A bude to také jednoduché? Ten rezervný fond by sa mal zase vytvárať
zase z tých prebytkov, či ako to je? Nemyslím si, že ty môžeš zas rezervný fond napĺňať a brať
odtiaľ.
Zuzka Kádarová: Je rezervný fond účtovný a iné je peniaze na bežnom účte, ktoré vy
ste si zvolili ako pozemkový fond. Na rezervnom fonde peniaze sú, tam sa previedli peniaze.
Bude to aj účtovne sedieť. Rezervný fond je účtovný a pozemkový účet ten, ktorý máte na
príjem za pozemky za predaj pozemkov, to je bežný účet v banke, ktorý ste sa ale vy rozhodli,
že sa nebude používať ako rezervný fond a sú tam odčlenené peniaze na tieto výdavky na
kapitálové výdavky, ak sa rozhodnete ako na prevod na pozemky napríklad pri tom cintoríne.
Čiže to s rezervným fondom účtovným nemá nič spoločné. A nám ide len o fyzické prevedenie
peňazí z jedného účtu na druhý.
Poslanec Ženiš: A keby sme sa stretli ešte do volieb, toto sa vyvesí ten zmluvný rozpočet
na 15 dní a ešte sa stretneme len s týmto jedným bodom?
Starosta: To sa nestihne.
Zuzka Kádarová: Zmena rozpočtu sa tak bude musieť urobiť. Tuná je to niečo úplne
iné, lebo rezervný fond my myslíme účet rezervný nie fond účtovný. My myslíme bežný účet
v banke, ktorý my tu interne máme odčlenený od bežných výdavkov a s ním sa nedisponuje.
Ale v podstate to nie je účtovný rezervný fond. Z toho sa prevádzať nesmie. My sa bavíme
o fyzickom účte v banke, na ktorom sú peniaze len na tieto veci.
Iveta Rigová: Tam ide len o účet v banke.
Starosta: Do volieb ešte?
Zuzka Kádarová: Nie.
Starosta: To sa nestihne.
Poslanec Uher: To sa nestihne, to sú už len 2 týždne.
Uznesenie č. 66/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje presun finančných prostriedkov
z rezervného účtu na bežné/kapitálové výdavky vo výške 20.000,- € na úhradu rekonštrukcie
chodníka v obci Veľký Grob.
V prípade refundácie sa finančné prostriedky automaticky vrátia do rezervného fondu.
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Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Zuzka Kádarová: Na tom rezervnom účte bolo začiatkom roka 62.000 €, previedli sa
odtiaľ peniaze na tie pozemky pri cintoríne a ostalo tam 42.000 €.
Poslanec Hebort: Bavíme sa o rezervnom fonde za pozemky, ale veď tie pozemky sa
mali kupovať z toho pozemkového.
Starosta: Veď z toho sa to kupovalo.
Zuzka Kádarová: Preto hovorím, že na začiatku roka tam bolo 62.000 €, previedli sa
odtiaľ peniaze na tie pozemky pri cintoríne.
Poslanec Hebort: Čiže ten rezervný to je vlastne ten pozemkový účet? Čiže ten čo má
byť rezervný čo každý rok sa malo zväčšovať, tak taký ani nemáme?
Zuzka Kádarová: Máme, ale to je účtovný a on je vlastne krytý všetkými finančnými
zostatkami, čiže na všetkých účtoch, v pokladnici aj v ceninách. Potom je ešte jeden účet, ktorý
je zvlášť, to je účet sociálneho fondu, tam idú peniaze len na sociálny fond a z toho sa potom
prepláca stravovanie zamestnancov. Potom je zvlášť účet dotačný, tam chodia peniaze pre školu
a teda z dotácií zo štátu a bežný účet je na bežné výdavky. A teraz bude úplne nový účet, to je
nový fondový účet kam sa prevedú finančné prostriedky na tú škôlku.
Starosta: Čo sa týka parkoviska pri cintoríne, tam vlastne už máme konečne po dlhej
púti stanovisko Slovenského pozemkového fondu, takže už treba iba stavebné povolenie aby
bolo, keď bude stavebné povolenie, treba vybaviť potom odobratie ornice a tak ďalej a potom
treba už len to parkovisko robiť pri cintoríne. Je tam podaná žiadosť na cestu, tam boli
doplňovačky, to sme doplnili, tu ideme na vyhodnotenie. Je tam škôlka. Je podaná kanalizácia
na 3.100.000 € a nejaké drobné. Je tam podaný projekt na zateplenie obecného úradu, ako ja
Vám to poviem takto, že ja viem, že už Vás to nejakým spôsobom nebaví, čo tu rozprávam, ale
nezabudnem v roku 2019 medzi Vianocami a Novým rokom som doma pripravoval žiadosť na
zateplenie obecného úradu. Potom prišla tá nešťastná bytovka a ja som to nepodal. Rozumieme
si? To znamená, že keby neprišla tá nešťastná bytovka a prípadne „že tam budeme mať obecný
úrad“ tak v 2019 resp. 2020 v januári by bola podaná žiadosť na zateplenie obecného úradu.
Takže sme čakali kým prišla ďalšia výzva, tak sa to udialo teraz. Takže ja sa netrhám teraz lebo
mi ide o krk. Nejde mi o krk. Ale uvedomte si jedno, čím sme sa 18 mesiacov zaoberali?
Pamätáte si prvý krízový štáb čo sme sedeli? Čo ideme riešiť, že vláda nič nevypľula? My už
sme spravili opatrenia. Tu sme zachraňovali ľuďom nosy s tyčinkami, dnes je to blaf. Dnes
ktorí sme očkovaní, nám vypadajú vlasy, máme zdravotné problémy, respektíve ľudia majú
problémy. Čím sme sa zaoberali 18 mesiacov? Žili sme v chaose. Každý jeden starosta,
primátor na tomto Slovensku vo volebnom období 2019 – 2022 stratil 18 mesiacov. Takže ja
to beriem takto, a vy si už spravte záver aký vy chcete.
Pozývam Vás 22.10.2022 na farmárske trhy. Tie jarné sa ľuďom páčili, tak sme sľúbili,
že spravíme aj jesenné, takže ešte tohto sa zúčastnime a jednoducho zavrieme knižku a je to
v Božích rukách všetko. Ďakujem Vám veľmi pekne.

11.

Záver zasadnutia
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
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Vo Veľkom Grobe, dňa 10.10.2022

Zapísal:

Ľubica Kavivanovová
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Viliam Rigo
starosta obce
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