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P r o g r a m     
rokovania druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici, konaného dňa   

11.marca  2019. 

 

 

  1.  Otvorenie zasadnutia. 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3.  Kontrola plnenia uznesení.  

  4.  Správa finančnej komisie č.1/2018.  

  5.  Správa finančnej komisie č.1/2019. 

  6.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od DHZ Hontianska Vrbica. 

  7.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od TJ „Družstevník“ Hontianska Vrbica. 

  8.  Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Hontianska Vrbica k návrhu rozpočtu obce na rok  

       2019 a k viacročnému rozpočtu na roky 2020- 2021. 

  9.  Návrh na použitie rezervného fondu za predchádzajúce roky. 

10.  Návrh   rozpočtu obce Hontianska Vrbica 2019-2021. 

11.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

12.  Správa hlavného kontrolóra obce Hont.Vrbica o kontrole vybavovania sťažností za rok  

        2018. 

13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hont.Vrbica na I.polrok 2019. 

14.  Správa inventarizačnej komisie.. 

15.   Návrh Zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí. 

16.  Žiadosť o prenájom pozemku. 

17.   Rôzne:   

         A) Odkúpenie elektrickej prípojky k Novostavbe 8 b.j. Hont.Vrbica- informácia 

         B) Podanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) z operačného programu 

              Kvalita ŽP, názov projektu „Separovaný zber KO v obci Hont. Vrbica“- informácia 

        C) Podanie žiadosti o NFP z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,   

              názov projektu „Novostavba športového areálu pri Základnej škole v Hont.Vrbici“-   

               informácia 

        D) Stav žiadosti o NFP na projekt „ Zmena existujúceho domu smútku rekonštrukciou 

               a modernizáciou v obci Hont.Vrbica „- informácia 

18.  Interpelácia poslancov. 

19.  Diskusia 

20.  Záver. 

    

      

 

 

   

    

 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

            

                                                                   Z á p i s n i c a 
z rokovania druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 



v  Hontianskej Vrbici, konaného dňa 11.marca  2019  o 15.00 hod. 

 

 

Prítomní: 

 

1.  Starosta obce                                           Karol Pilinský 

2.  Poslanci OZ                                             6 podľa prezenčnej listiny  

                                                                      /Pilinský P. ospravedlnený, viď.  prezenčná listina/                                                        

 

                                                                     

                                                                        

                                                             R o k o v a n i e  

 

         1.bod: O t v o r e n i e. 

 

       Karol Pilinský starosta obce privítal prítomných a otvoril rokovanie druhého zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici. 

Prečítal program rokovania  a navrhol doplniť do program bod “ Žiadosť o prenájom 

pozemku” a prerokovať ho ako bod 16. Ostatné body sa posunú.  

 

Uznesenie č.9 : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici súhlasí s navrhnutým programom 

rokovania a s doplnením bodu do programu “ Žiadosť o prenájom pozemku”.  

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                       I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

                              

        2.bod:  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

        

     Starosta obce navrhol  za zapisovateľku Vieru Kelemenovú . Za overovateľov zápisnice  

navrhol poslancov MVDr.Teréziu Vlasákovú a Jozefa Mlinarcsika. 

 

Uznesenie č.10: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici určuje za zapisovateľku  

Vieru Kelemenovú a za overovateľov zápisnice určuje poslancov MVDr.Teréziu Vlasákovú 

a Jozefa Mlinarcsika. 

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                      I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

 

  

          3.bod: Kontrola plnenia uznesení. 

 

      Karol Pilinský starosta obce informoval , že uznesenie č.8 týkajúce sa zriadenia vecného 

bremena na pozemky vo vlastníctve obce v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná 

a.s. vo veci odkúpenia elektrickej prípojky je splnené. Zrealizoval sa vklad do katastra a rieši 

sa kúpna  zmluva so  spoločnosťou Západoslovenská distribučná. 
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Uznesenie č.11: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení. 

 

          4.bod :.  Správa finančnej komisie č.1/2018. 

 

Uznesenie č.12:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

finančnej komisie č.1/2018. 

/príloha č.1/ 

 

        5.bod: Správa finančnej komisie č.1/2019. 

  

Uznesenie č.13: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

finančnej komisie č.1/2019. 

/príloha č.2/ 

 

        6.bod: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od DHZ Hontianska Vrbica. 

 

Ondrej Labant  poslanec a veliteľ DHZ- navrhol znížiť dotáciu z 3.500,-€  na 3.000,-€. 

 

Uznesenie č.14: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje dotáciu z rozpočtu 

obce pre DHZ (Dobrovoľný požiarny zbor) v Hontianskej Vrbici vo výške 3.000,-€. 

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                      I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.3/ 

 

       7.bod: .  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od TJ „Družstevník“ Hontianska Vrbica. 

 

Karol Pilinský starosta a prezident TJ- navrhol znížiť dotáciu z 10.500,-€ na 10.000,-€ . 

 

Uznesenie č.15: Obecné  zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje dotáciu z rozpočtu 

obce pre TJ “Družstevník” Hontianska Vrbica vo výške  10.000,-€ 

 

Hlasovanie: za       5   / Ing.J.Nagy, O.Labant,  A.Kačmarik, J.Mlinarcsik, I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa  1 /MVDr.T.Vlasáková/ 

/príloha č.4/ 

 

 

        8.bod: Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Hontianska Vrbica k návrhu rozpočtu  

                    obce na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na roky 2020- 2021. 

 

 Uznesenie č.16: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Hontianska Vrbica k návrhu rozpočtu obce na rok  2019 

a k viacročnému rozpočtu  

na roky 2020- 2021. 

/príloha č.5/          
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             9.bod: Návrh na použitie rezervného fondu za predchádzajúce roky. 

 

Ing.Jozef Nagy poslanec – navrhol, aby sa rezervný fond podľa predloženého návrhu vo 

výške 19.468,-€  (na modernizáciu autobusových zastávok vo výške 10.000,-€ a na splátky 

úverov vo výške 9.468,-€) použil iba  na splátky bankových úverov vo výške 9.468,-€. 

 

Uznesenie č.17: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje použitie rezervného 

fondu a zapojenie do rozpočtu obce vo výške 9.468,-€ na splátky bankových úverov. 

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                      I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.6/ 

  

          10.bod:  Návrh   rozpočtu obce Hontianska Vrbica 2019-2021. 

 

Andrea Hegedűšová pracovníčka OcÚ predložila poslancom navrhnuté zmeny v pôvodnom 

návrhu rozpočtu, ktoré bolo potrebné urobiť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Výška 

návrhu rozpočtu  na rok 2019 sa týmito zmenami nemení. 

 

Uznesenie č.18:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje rozpočet obce 

Hontianska Vrbica na rok 2019 s nasledovnými úpravami vo výdavkovej časti bežného 

rozpočtu: 

 

Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány znížiť rozpočet na položke 651 

(splácanie úrokov) vo výške 1900,- € a dať na funkčnú klasifikáciu 01.7.0 Transakcie 

verejného dlhu položka 651 (splácanie úrokov) vo výške 1900,- €  (jedná sa o splácanie 

úrokov z bankových úverov, ktoré sa musia účtovať na funkčnej klasifikácii 01.7.0) 

 

Funkčná klasifikácia 09.6.01. Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania položku 

642 (Transfery) vo výške 1044,-€ presunúť položku 633 (materiál). Funkčná klasifikácia 

09.6.02 Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania položku 642 vo výške 309,-€ 

presunúť na položku 633 (materiál). (jedná sa o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa z ÚPSVaR Levice, z ktorej sú hradené potraviny a neúčtuje sa ako transfer 

pre školskú jedáleň). 

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                      I.Kotasz /  

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.19: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie rozpočet obce 

Hontianska Vrbica na roky 2020- 2021.   

/príloha č.7/        

 

         11.bod:  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

Uznesenie č.20: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

/príloha č.8/                    
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  12.bod: Správa hlavného kontrolóra obce Hont.Vrbica o kontrole vybavovania sťažností  

               za  rok  2018. 

 

Uznesenie č.21: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018. 

/príloha č.9/ 

 

           13.bod: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hont.Vrbica  

                        na I.polrok   2019. 

 

Uznesenie č.22:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Hontianska Vrbica na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: za       6     / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik,  

                                         J.Mlinarcsik, I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.10/ 

 

              14.bod: Správa inventarizačnej komisie..  

 

Uznesenie č.23: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

inventarizačnej komisie o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku obce. 

/príloha č.11/ 

              

                15.bod: Návrh Zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej  

                             činnosti detí. 

 

Uznesenie č.24: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici neschvaľuje Zmluvu 

o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej činnosti detí. 

 

Hlasovanie: za       6   / Ing.J.Nagy, O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,    

                                      I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.12/ 

 

                 16.bod: Žiadosť o prenájom pozemku. 

 

  Karol Pilinský starosta obce prečítal žiadosť od p.Petra Bakaia, ktorý žiada o prenájom 

pozemku p.č. 1045/1 „cukorplac“, cca 3000 m2 z celkovej  plochy, ktorý by využíval ako 

autocvičisko. Výpovedná lehota z poslednej zmluvy je do konca marca 2019. 

 

Uznesenie č.25: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje prenájom pozemku 

s p.č 1042/1, „cukorplac“ o  výmere 3000 m2 z celkovej plochy za účelom prevádzkovania 

autocvičiska p. Petrovi Bakaiovi. 

 

Hlasovanie: za       5   /  O.Labant, MVDr.T.Vlasáková, A.Kačmarik, J.Mlinarcsik,  I.Kotasz /           

                    proti   0 

                    zdržal sa 0 

/príloha č.13/ 
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                   17.bod: Rôzne   

 

              A. Odkúpenie elektrickej prípojky k Novostavbe 8 b.j. Hont.Vrbica- informácia 

Starosta obce Karol Pilinský informoval poslancov, že návrhy zmlúv so spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná a.s. sú hotové a v priebehu apríla by prípojky mali byť 

doriešené. 

 

Uznesenie č.26: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o odkúpení elektr. prípojky. 

 

              B. Podanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) z operačného  

                  programu Kvalita ŽP, názov projektu „Separovaný zber KO v obci Hont.   

                  Vrbica“- informácia 

 

Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že žiadosť je v evidencii, spĺňa všetky 

podmienky a musíme počkať na vyhodnotenie. 

 

Uznesenie č.27: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o stave žiadosti o NFP z operačného. programu Kvalita ŽP, názov projektu „Separovaný zber 

KO v obci Hont. Vrbica“. 

           

               C. Podanie žiadosti o NFP z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj  

                    vidieka,  názov projektu „Novostavba športového areálu pri Základnej škole   

                     v Hont.Vrbici“-    informácia 

 

Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že PPA (Pôdohospodárska platobná 

agentúra)nám na výstavbu športového areálu poskytne 119.665,06 €, práce by mali začať 

v mesiaci máj. 

 

Uznesenie č.28: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o stave žiadosti o NFP z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,  názov 

projektu „Novostavba športového areálu pri Základnej škole  v Hont.Vrbici“ 

 

                 D. Stav žiadosti o NFP na projekt „ Zmena existujúceho domu smútku  

                      rekonštrukciou a modernizáciou v obci Hont.Vrbica „- informácia 

 

Karol Pilinský starosta informoval poslancov, že k tejto žiadosti nám PPA neposkytla 

stanovisko. 

 

Uznesenie č.29: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o stave žiadosti o NFP na projekt „ Zmena existujúceho domu smútku rekonštrukciou 

a modernizáciou v obci Hont.Vrbica „. 

 

                   18. Interpelácia poslancov. 

 

-Eduard Pecha farár a zástupca rímskokatolíckej cirkvi v Hontianskej Vrbici predniesol svoju 

žiadosť o finančnú pomoc od obce Hontianska Vrbica na opravu kostola sv. Martina 

v Hontianskej Vrbici. Oprava kostola, ktorý je vzácnou kultúrnou pamiatkou  začala kvôli 

narušeniu statiky kostola, boli urobené rôzne výskumy, ktoré odhalili ďalšie  vzácne časti 

kostola. Sanačné práce by mali byť ukončené tento rok z dotácii Ministerstva kultúry SR . Na 

určité úpravy a opravy by potrebovali približne 12.000,-€. Niektoré práce vedia urobiť 

svojpomocne, vyhlásili zbierku od veriacich a požiadali o pomoc aj Biskupský úrad. 
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- Karol Pilinský starosta odpovedal, že finančnú pomoc obec poskytne v závislosti od stavu 

rozpočtu obce. 

-Ondrej Labant poslanec - akým spôsobom sa bude likvidovať uskladnenie konárov a haluzí 

pri lese. 

- Karol Pilinský starosta odpovedal, že na likvidáciu sa použije štiepkovač 

- Jozef Mlinarcsik poslanec -  pri jeho dome je poškodený hydrant, z ktorého uniká voda    

a spôsobuje vlhnutie jeho domu. 

- Karol Pilinský starosta odpovedal, že hydrant dá opraviť 

- Jozef Mlinarcsik  poslanec – bolo by potrebné vyčistiť koryto dolného toku potoka Teplá 

- Karol Pilinský starosta odpovedal, že žiadosť o vyčistenie koryta potoka Teplá máme 

podanú na Správe povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice, Dostali sme odpoveď, že 

keď budú mať dostatok finančných prostriedkov budú sa venovať aj takýmto prácam. 

-Attila Kačmarik poslanec – vak na lístie, ktorý je uložený za pamätníkom by bolo potrebné 

umiestniť niekde inde, je to neestetické a nevhodné. 

- Karol Pilinský starosta obce odpovedal, že vak sa preloží na vhodnejšie miesto 

- Attila Kačmarik poslanec – je potrebné opraviť bránu na cintorín ako je starý dom smútku. 

- Karol Pilinský starosta odpovedal, že bránu dá opraviť. 

-Attila Kačmarik poslanec-  v „Turjane“ by sa mohlo doriešiť osvetlenie spôsobom, že by sa  

elektrický stĺp z „cukorplacu“  preniesol do „Turjanu“. 

-Karol Pilinský starosta odpovedal, že sa to v najbližšom čase bude riešiť.  

 

 

                    19.bod: Diskusia 

bez príspevkov 

 

                   20.bod:  Záver      

 

       Starosta obce skonštatoval, že program druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

vyčerpaný. Poďakoval sa všetkým prítomným poslancom za účasť  a  zasadnutie ukončil. 

 

 

  

 

    

                                                                                                                    Karol Pilinský 

                                                                                                                    starosta obce 

      

                                          

 

 

 

 

 Overovatelia :    MVDr.Terézia Vlasáková,  poslankyňa               ........................................... 

 

                            Jozef Mlinarcsik,  poslanec                                   ........................................... 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Viera Kelemenová 

                        



    


