
ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V BRDÁRKE 

konaného dňa 11.5.2018 
v zasadacej miestnosti obce Brdárka 

 

Prítomní:   Jaroslav Hric Jančo – starosta obce 

 

Členovia obecného zastupiteľstva :   

podľa prezenčnej listiny:   Z.Hric Jančo, Ing.arch. Škantár R, Antal M, Gajan T, 

Mlynárová M 

Ostatní prítomní: A  Hricová, prac.OU , 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3.Záverečný účet za rok 2017 

4. Výročná správa obce za rok 2017 

5.Čerpanie rozpočtu za 1Q 2018 

6. Diskusia a záver 

 

1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jaroslav Hric Jančo privítaním 

prítomných a oboznámením prítomných s programom rokovania. Starosta obce oznámil, 

že zastupiteľstve v počte 5 členov je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Pozvánky na 

zasadnutie boli poslancom zaslané v zákonnej lehote na ich emailové adresy, poslankyni 

Mlynárovej osobne. 

 

Za zapisovateľku bola menovaná A.Hricová a za overovateľov zápisnice Mlynárová a Antal. 

      Uz 1/2018 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia aj 

overovateľov zápisnice M.Antala a M.Mlynárovú. 

Hlasovali: všetci prítomní za   Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

 

V treťom bode rokovania vyzval starosta ekonómku obce aby poslancov oboznámila 

s vypracovaným záverečným účtom obce za rok 2017. Tento záverečný účet bol poslancom 

prečítaný a tvorí prílohu tejto zápisnice. Bol spracovaný na základe celoročného hospodárenia 

obce a podľa predložených výkazov do rozpočtového informačného systému samospráv kde 

sa štvrťročné hospodárenie všetkých obcí zasiela. 

Výsledkom hospodárenia bol prebytok hospodárenia za rok 2017 v čiastke 509,01€ . Pretože 

obec Brdárka tvorí iba rezervný fond navrhla obecnému zastupiteľstvu preúčtovať prebytok 

hospodárenia na účet rezervného fondu. 

 

      Uznesenie 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  za rok 2017 

bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  509,01€. 

Hlasovali: všetci prítomní za  Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 



 

Záverečný účet bude zverejnený na dobu 15 dní. Následne ostane uverejnený na webovom 

sídle obce. 

 

Následne bola poslancom predložená na rokovanie aj Výročná správa obce za rok 2017 ktorá 

vychádza zo spracovaného záverečného účtu. Aj tá tvorí prílohu tejto zápisnice . Poslanci si 

Výročnú správu obce za rok 2017 vypočuli a berú ju na vedomie. 

 

    Uznesenie  č.3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke berie Výročnú správu za rok 2017 na vedomie v plnom 

rozsahu a bez námietok k jej obsahu. 

Hlasovali: všetci prítomní za Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

Aj v ďalšom bode dostala slovo ekonómka obce ktorá poslancov ešte oboznámila s čerpaním 

rozpočtu obce za 1 roku 2018. Výkaz o príjmoch a výdavkoch tvorí súčasť zápisnice. 

 

    Uznesenie č.4/2018 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 bez výhrad. 

Hlasovali za: všetci prítomní    Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

V ďalšom bode oboznámil starosta prítomných so sťažnosťou Ján Vestera ( za rod.dom č.19) 

ktorú podal ústne v kancelárii OU na prejazd ťažkých áut- konkrétne PV3S ktorými sa vozí 

drevo z čistenia pasienkov z lokality pod Radzimom. Čistenie prevádza PD v Roštári za 

pomoci svojich zamestnancov. Ťažké stroje poškodzujú jeho nehnuteľnosť a žiada od obce 

aby obmedzila prípadne zakázala prejazd týchto vozidiel po miestnej komunikácii. 

Keďže poľná cesta vedie v tesnej blízkosti domu č.19 a iba tá jediná vedie do obce z tejto 

lokality obec nemôže zakázať prejazd akýchkoľvek vozidiel po tejto komunikácii. Majitelia 

nehnuteľnosti môžu svoju sťažnosť smerovať na PD v Roštári aby zjednali nápravu a našli si 

na vývoz dreva inú trasu. 

Následne starosta obce oboznámil poslancov s ponukou firmy CBS Banská Bystrica a to 

s možnosťou prezentácie obce v maľovanej mape horného Gemera. Obec však nemá dostatok 

financií na takúto prezentáciu. Jeden baner do mapy stojí cca 300€. Keďže poslancami sú aj 

členovia neziskových občianskych združení a to o.z Alter Nativa a Združenia za záchranu 

kostola v obci Brdárka títo sa na jednaní spoločne dohodli, že na prezentáciu obce 

v maľovanej mape spoločne prispejú každý po 100€ s podmienkou že všetky združenia budú 

v tomto reklamnom rámčeku v mape spomenuté. 

Obrázok do mapy kreslí grafik firmy a dohodou bolo, že to bude miestna pamiatka – kostol. 

Obrázok do reklamného rámčeka nakreslia deti z obce. Poslanec Antal v spolupráci so 

starostom pozvú všetky deti z obce do kultúrneho domu na súťaž v kreslení. Témou bude čo 

najvernejšie stvárniť rodnú obec a to čo ju vystihuje. Víťazný obrázok bude odovzdaný firme 

CBS a bude reprezentovať obec Brdárku v maľovanej mape horného Gemera. 

     

Uznesenie č.5/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s príspevkom v sume 100€ na reklamu obce v maľovanej mape 

horného Gemera ak rovnakú sumu prispejú aj občianske združenie Alter Nativa a Združenie 

za záchranu kostola o.z Brdárka. 

Hlasovali za: všetci prítomní    Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

Keďže obec nemá hlavného kontrolóra a je potrebné vyhlásiť opakovanú voľbu na túto 

funkciu starosta navrhol poslancom zopakovať voľbu HK k 1.9.2018. Vyhlásenie výzvy na 



voľbu do funkcie hlavného kontrolóra zabezpečí starosta obce. 

 

     Uznesenie č.6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke   

A. Prerokovalo  

     Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka.  

  

B. Vyhlási opakovanú voľbu  

1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších           

predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Brdárka  

  

2. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení     v znení neskorších predpisov:  

    - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru 

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo  

                 verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov:     - spôsobilosť na právne úkony v 

plnom rozsahu,     - bezúhonnosť.  

c) iné predpoklady:  

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,  

- práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, 

Internet)      - flexibilnosť,  

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,      

- prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly a znalosti a skúsenosti v 

oblasti        manažmentu sú vítané.  

    

3. Náležitosti písomnej prihlášky:  

- údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,  

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa 

trvalého    bydliska,  

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,  

- účel podania písomnej prihlášky.  

  

4. Prílohy k prihláške:  

a) povinné prílohy:  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom       

vzdelaní.  

b) ostatné prílohy:  

- štruktúrovaný životopis,  

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony                  

v plnom rozsahu,  

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle     

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení     



niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na     

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brdárke,  

- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu     

hlavného kontrolóra:  

- podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom 

riadiacich,       kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú       podnikateľskú činnosť,  

- je hlavným kontrolórom aj v inej obci.  

  

5. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:  

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších         predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je 

určený ako         deň nástupu do práce, t. j. 1.9.2017.  

    

6. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom         

zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,         

ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,005 

úväzku, t.j.  1 hodina mesačného  pracovného času.  

  

7. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:  

       Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.  

 

Presné termíny vyhlásenia výzvy budú predmetom nasledujúcich rokovaní obecného 

zastupiteľstva a budú následne zverejnené. 

Hlasovali za: všetci prítomní    Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

V diskusii sa starosta obce obrátil na poslancov aby apelovali na občanov ktorí sú 

majiteľmi pozemkov hlavne v centre obce aby si pozemky kosili a zabránili tak 

zaburineniu obce. Keďže obec nemá žiadnych aktivačných pracovníkov ktorí by tieto 

plochy kosili je potrebné aby si svoje pozemky kosili vlastníci sami. 

Poslanec Antal sa zapojil do diskusie a žiadal informácie ohľadom obecných priestorov 

v požiarnej zbrojnici. Tento priestor využíva pani Johana Johanidesová ktorá tam má 

zriadenú keramickú dielňu. Venuje sa tam práci s deťmi s priestor jej poskytol starosta 

obce. Tento nájom priestorov nie je ošetrený žiadnou zmluvou preto navrhol starostovi 

obce aby sa spísala s nájomcom nejaká zmluva. Starosta obce prisľúbil porozprávať sa 

s pani Johanidesovou a prizvať ju na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva. 

 

Po skončení diskusie poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

Zapísala: A.Hricová 

 

      

 

Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka 


