
ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V BRDÁRKE 

konaného dňa 14.12.2018 
v kancelárii obecného úradu v Brdárke 

 

Prítomní:   Jaroslav Hric Jančo – starosta obce 

 

Členovia obecného zastupiteľstva :   

podľa prezenčnej listiny:   Antal M, Gajan T, Mlynárová M, Šimko Z 

ospravedlnený: Z.Hric Jančo 

Ostatní prítomní: A  Hricová, prac.OU ,  

Program:  
1) Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia, 

b) určenie zapisovateľa zápisnice,  

2) Nariadenie obce o miestnych daniach a nariadenie obce o spôsobe nakladania 

s komunálnym odpadom 

3) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

4) Využívanie súkromného motorového vozidla na služobné cesty 

5) Predĺženie nájmu Marcel Antal. 

6) Rozpočet na roky 2019-2021 

7) Súhlas zastupiteľstva s malými úpravami rozpočtu do kompetencie starostu 

8) Čerpanie schváleného rozpočtu k 30.11.2018 

9) Zriadenie komisie na vybavovanie sťažností 

10) Vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra 

11) Zásady odmeňovania poslancov 

12) Poplatok za hrobové miesto 

13) Rôzne  a záver 

 

Ad1) 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných. Skonštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov sa rokovania zúčastňujú štyria 

a teda rokovanie je uznášania schopné. 

Za zapisovateľku určil pani Adrianu Hricovú Jančovú. Na úvod poslanci schválili program 

rokovania. 

Ad2) 

V druhom bode rokovania sa prejednával návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o dani 

z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch. Návrh počíta so zvýšením poplatku za TKO za 

osobu a kalendárny deň na sumu 0,0219€ čo je 8€ ročne za osobu. Sadzba za množstvový 

zber drobného stavebného odpadu je 0,10€ za kilogram drobných stavebných odpadov bez 

obsahu škodlivín. Sadzba dane za psa počíta s navýšením na sumu 5€ za psa. 

Keďže sa počíta s navýšením sumy poplatku za odpad je potrebné upraviť aj všeobecne 

záväzné nariadenie obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v časti ktorý hovorí 

o výške poplatku. Oba návrhy všeobecne záväzných nariadení boli zverejnené na internetovej 

stránke obce dňa 27.11.2018 a do dňa rokovania k nim neprišla žiadna pripomienka. 

Poplatok za komunálny odpad je nutné navýšiť z dôvodu avizovaných zvýšení poplatkov za 

uloženie a vývoz odpadu od spoločnosti FURA s ktorou má obec uzavretú zmluvu. 

Následne dal starosta obce hlasovať o pripravených všeobecne záväzných nariadeniach . 



Ad3) 

V treťom bode poslanci rokovali o rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva keďže bola 

prijatá novela zákona o obecnom zriadení a rokovací poriadok máme platný od roku 2010 bez 

zmien. 

V novom rokovacom poriadku sa vypúšťa povinnosť mať overovateľov zápisnice a upravujú 

sa náležitosti ohľadom zasielania pozvánok na zasadnutia. 

 

Ad4) Pretože obec Brdárka nemá v majetku motorové vozidlo ktoré by slúžilo na služobné 

cesty starostu obce bolo obecnému zastupiteľstvu navrhnuté aby tak ako aj 

v predchádzajúcich volebných obdobiach vykonával služobné pracovné cesty na svojom 

súkromnom motorovom vozidle. 

 

Ad5) 

Obci bola doručená žiadosť Marcela Antala o predĺženie nájmu priestorov v budove súp.č.36 

kde má zriadenú kanceláriu. Zmluvu žiada predĺžiť za rovnakých podmienok do 31.12.2020. 

Keďže doterajší nájomný vzťah bol bezproblémový a všetky záväzky sú vysporiadané dal 

starosta hlasovať  o predĺžení nájmu pre firmu Marcel Antal-Marsel. 

 

Ad 6-7-8) 

Následne v ďalšom bode pracovníčka obce predložila a prečítala poslancom čerpanie 

rozpočtu obce k 30.11.2018 

Na základe celoročného hospodárenia obce tiež vypracovala návrh rozpočtu obce na roky 

2019-2021 aby obec nemusela začínať rok 2019 v rozpočtovom provizóriu. Celý rozpočet 

vychádza z reálnych výdavkov a očakávaných príjmov obce na budúci rok. Návrh bol 

zverejnený 10.12.2018 a je vypracovaný na úrovni ekonomickej a funkčnej klasifikácie bez 

nutnosti členenia na položky. 

Zároveň tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke zároveň odsúhlasilo do kompetencie starostu obce vykonať 

nutné úpravy – zmeny  schváleného rozpočtu na úrovni ekonomickej klasifikácie do výšky 

10% schválenej čiastky bez nutnosti schválenia takýchto zmien obecným zastupiteľstvom. 

 

Ad9) 

Deviatym bodom rokovania bolo zriadenie komisie na vybavovanie sťažností, pretože vznikla 

potreba riešenia niektorých sporov s ktorými sa občania obracajú na obec. Do komisie boli 

navrhnutí poslanci Antal, Šimko a Gajan. 

 

Ad10) 

Obec nemá doteraz obsadenú voľnú pozíciu na funkciu obecného kontrolóra preto je nutné 

vyhlásiť opakovanú voľbu. Voľba sa bude opakovať za rovnakých podmienok a to : úväzok 

pracovnej pozície 0,005 t.j 1 hodina mesačne, deň konania voľby 6.2.2019, deň nástupu do 

práce 1.3.2019. Ostatné podmienky voľby budú po rokovaní zverejnené vo vyhlásenej výzve. 

 

Ad11) 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že svoj mandát poslanca aj člena akejkoľvek zriadenej 

komisie obce budú vykonávať bez nároku na odmenu prihliadnuc k ekonomickej situácii 

obce. Prehodnotili teda zásady odmeňovania poslancov a členov komisií a prijali spoločné 

uznesenie č.13/12/2018 

 



Ad12) V predposlednom bode rokovania hovoril starosta obce o nutnosti zvýšiť aj poplatok za 

hrobové miesto na cintoríne. Obec nemá zamestnancov ani aktivačných pracovníkov ktorí by 

cintorín kosili a starali sa tam o poriadok. Kontajner na smeti ktorý je pred vchodom na 

cintorín je zapĺňaný hlavne umelými vencami, kvetmi a kahancami ktorý nezoberú ani ako 

triedený odpad a tak sa kontajner do roka vždy zaplní. Nehovoriac o tom, že ho zapĺňajú aj iní 

ľudia odpadom zo svojich domácností. Je smutné že sú to aj poľovníci a ľudia ktorí neplatia 

za odpad v našej obci ale odpad donesú práve k nám. Obci tak vznikajú nemalé výdavky 

s likvidáciou cudzieho odpadu. 

Navrhol zvýšiť poplatok za údržbu hrobového miesta na 1€ ročne za 1 hrob. Následne o tom 

poslanci diskutovali a prijali uznesenie. 

 

 

Zapísala: Adriana Hricová Jančová 

 

     

       Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I A 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brdárka zo dňa 

14.12.2018 
 

K bodu 2a. Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach 

Uznesenie č. 5/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch č.1/2018 

podľa zverejneného návrhu podľa prílohy č.1 tejto zápisnice. 

Ruší: 

Dňom účinnosti nového Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti 

a miestnych poplatkoch č.1/2018 ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti 

a miestnych poplatkoch  zo dňa 14.12.2015. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

K bodu 2b Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe nakladania s komunálnym 

odpadom 

Uznesenie č. 6/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 



Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom 

a s drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi z domácností na území obce Brdárka 

č.2/2018 podľa zverejneného návrhu podľa prílohy č.2 tejto zápisnice. 

Ruší: 

Dňom účinnosti nového Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2018 ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č.2/2011 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným 

stavebným odpadom a elektroodpadmi z domácností na území obce Brdárka  z 13.7.2011. 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

            Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

                               

K bodu 3   Rokovací poriadok 

 

Uznesenie č. 7/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje: 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Brdárke č.2 zo dňa 6.12.2018 podľa prílohy č.3 

zápisnice 

a ruší: 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Brdárke  zo dňa 9.9.2010 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Hric Jančo, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

 

Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 8/12//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

 Súhlasí 

S používaním súkromných motorových  vozidiel vo vlastníctve starostu obce Jaroslava Hrica 

Janča na služobné pracovné cesty pre potreby vybavovania úradných záležitostí obce Brdárka 

a preplácaním cestovných výdavkov na tieto vozidlá z rozpočtu obce.   

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 



    

Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

K bodu 5 Predĺženie nájomného vzťahu 

 

Uznesenie č. 9/12//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

 Súhlasí 

Predĺžením nájomnej zmluvy  na priestory kancelárie v budove súp.č.36 podľa nájomnej 

zmluvy z 2.9.2013. Doba nájmu sa za nezmenených platových podmienok predlžuje do 

31.12.2020. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal,  Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

    

Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

 

K bodu 6  7a 8  . Rozpočet obce na roky 2019-2021 a i. 

 

Uznesenie č. 10/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje: 

Rozpočet obce Brdárka na roky 2019-2021 podľa návrhu v prílohe č.4 bez výhrad. 

Zároveň schvaľuje do právomoci starostu obce robiť úpravu rozpočtu medzi jednotlivými 

položkami do výšky 10% objemu financií bez nutnosti tohto schvaľovania obecným 

zastupiteľstvom. 

Berie na vedomie: 

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2018 k 30.11.2018 bez výhrad. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

   

  Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

K bodu 9 Komisia na vybavovanie sťažností 

 

Uznesenie č. 11/12//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 



 

A . z r i a ď u j e 

Komisiu na vybavovanie sťažností 

B . v o l í 

a) predsedu komisie na vybavovanie sťažností Tibora Gajana 

b) členov komisie :  

    1. poslancov : Zoltána Šimka a Marcela Antala 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

 

   Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 K bodu10 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Uznesenie č. 12/12//2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

A. Prerokovalo 

     Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka 

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

     predpisov deň  6.2.2019 ,  za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka 

 
C. Určuje 
    1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra: 

a) miesto konania voľby: priestory zasadačky obecného úradu v Brdárke 

 b) čas konania voľby: 18:00 h. 
  
   2. Termín doručenia písomných prihlášok: 
        Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne obecného úradu 

        v Brdárke  najneskôr do  23.1.2019 o 12:00 h, t.j. najneskôr do 14 dní pred 

        dňom konania voľby hlavného kontrolóra. 
 
   3. Spôsob doručenia písomných prihlášok: 
       Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke 
       označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať“ 

a) zašlú na adresu: Obecný úrad, Brdárka.......... alebo 

b) osobne doručia do podateľne obecného úradu v Brdárke 

 
  4. 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 - učtovníctvo 
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 
       učtovníctva samospráv vítaná 

   
   5. 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. 
 

6. 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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EP a Rady EU č.2016/680       
pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Slavoške 
  - 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 
c) prípadné potvrdenie o dĺžke praxe v odbore ekonómia samospráv 

 
     7. 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. 1.3.2019. 
   
    8. 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. 
 
   9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
       Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním. 
 
 10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
Verejná voľba 

       a) Voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka sa vykonajú na zasadnutí 

           Obecného zastupiteľstva v Brdárke  dňa 6.2.2019 

       b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia     
    obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať“. 

          Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného     

    zastupiteľstva  vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Brdárke spolu so starostom 

obce, alebo iným povereným  poslancom OZ pred zasadnutím OZ  a informuje poslancov o danej 
skutočnosti. 

          Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý   



          dostanú všetci poslanci OZ. Zoznam kandidátov bude vyhotovený v abecednom poriadku.        
    c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov. 
    d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých 
       kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné 
       prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu 
       v časovom rozsahu max. 5 minút. 
   e) Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace 
       s funkciou hlavného kontrolóra. 
   f) Po prezentácií všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za    
      každého kandidáta osobitne. 
   
 

 
  D. V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
       predpisov: 

 Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti  
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb 
sa rozhoduje žrebom. 
 
E. Ukladá 
 
1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka na úradnej tabuli 

    a internetovej adrese obce Brdárka 

                    Z:  starosta obce   T: ihneď 
 

2. Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka , 

    ktorá bude obsahovať: 
1. Informáciu v zmysle znenia jednotlivých ustanovení uznesenia 
     
2. Informáciu o priebehu a výsledkoch voľby hlavného kontrolóra: 

- počet prítomných poslancov, 
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
- počet platných hlasovacích lístkov, 
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 
- výsledok voľby hlavného kontrolóra obce 
- titul, meno a priezvisko zvoleného kandidáta. 

                     Z:  starosta obce   T: do 15.2.2019 
 

3. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hladného kontrolóra obce Brdárka  na 

    obecnej tabuli a internetovej adrese www.obecbrdarka.webnode.sk 
                    Z: , starosta obce   T: do 15.2.2019 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

   Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

 



K bodu 11 Zásady odmeňovania poslancov 

Uznesenie č. 13/12//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov a iných volených funkcionárov obce v rovnakej podobe ako 

boli doteraz a to, že poslanci aj členovia komisií vykonávajú svoj mandát bez nároku na 

odmenu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

           Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

K bodu 12 Poplatok za hrobové miesto 

Uznesenie č. 14/12//2018 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje 

Poplatok za prenájom hrobového miesta na sumu 1€ ročne za jedno hrobové miesto 

s účinnosťou od 1.1.2019. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan, Antal, Šimko 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Hric Jančo 

  

  Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 15.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


