
ZÁPISNICA

č. 1/2022
z 2. zasadania 

obecného zastupiteľstva obce Zemiansky Vrbovok
konaného dňa 05. 02. 2022 v kancelárií obecného úradu

________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Počet prítomných poslancov: 3

Anna Alemanová
Katarína Psotková
Miriam Kučeráková

Kontrolór obce:
Hospodárka obce: Mgr. Andrea Vilhanová
Ostatní prítomní:  Ing. Ján Macko, Jozef Gajdoš - okresný prokurátor

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva  v Zemianskom Vrbovku otvoril a viedol starosta

obce  Erik  Mäsiar.  V úvode  privítal  prítomných  poslancov  a ostatných  prítomných.
Neprítomní  poslanci  sa  dopredu starostovi  obce ospravedlnili  z neúčasti  na zasadnutí  OZ.
Jeden poslanec zo zdravotných dôvodov, druhá poslankyňa z rodinných dôvodov. Starosta
obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je napriek tomu uznášania schopné nakoľko je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za  zapisovateľku  bola  navrhnutá   hospodárka  obce  Mgr.  Andrea  Vilhanová,  za

overovateľov  zápisnice  boli  navrhnutí  poslanci  obecného  zastupiteľstva  Anna  Alemanová
a Miriam Kučeráková. 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu

s pozvánkou  na  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva.  Program  bol  zverejnený  na  úradnej
tabuli. 

Starosta  obce  prečítal  návrh  programu.  Hospodárka  obce  navrhla  do  bodu  rôzne
zahrnúť  prerokovanie  „Plánu  kontrolnej  činnosti  štátnych  archívov  na  rok  2022“  a s tým
súvisiaci návrh na rozpočtové opatrenie č. 01/2022. 

Starosta obce dala hlasovať o  návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
s doplnenými návrhmi:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
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4. Prerokovanie  upozornenia  prokurátora  z dňa  30.  12.  2021  na  dodržiavanie
ustanovení Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok 
6. Rôzne:   „Plán  kontrolnej  činnosti  štátnych  archívov  na  rok  2022“,   návrh  na

rozpočtové opatrenie č. 01/2022. 
7. Diskusia
8. Záver

Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 
4. Prerokovanie  upozornenia  prokurátora  z dňa  30.  12.  2021  na  dodržiavanie

ustanovení Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
Starosta  obce  oboznámil  poslancov  OZ,  že  dňa  05.  01.  2022  bolo  obci  doručené

upozornenie prokurátora (Príloha č. 2) na dodržiavanie ustanovení § 11 ods. 4, § 12 ods. 5,
ods.  7  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v platnom  znení.  Upozornenie  bolo
poslancom pred zasadaním OZ zaslané a mohli sa s ním oboznámiť. Starosta vysvetlil obsah
upozornenia.  O slovo  požiadal  okresný  prokurátor  p.  Gajdoš.  Ten  dodal,  že  tým,  že  4
poslanci, ktorí po skončení riadneho zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2021 schválili
určité  dokumenty,  porušili  ustanovenia  o priebehu  zasadnutí  OZ  a prekročili  svoje
kompetencie. Schválili občanovi inej obce, že v ich obci vykonáva činnosť SHR a pre toho
istého  občana  schválili  veci,  ktoré  sú  predmetom  stavebného   konania.  Naviac  uvedené
dokumenty  nepodpísala  starostka,  čiže  nikdy  nemohli  nadobudnúť  účinnosť  a platnosť.
Taktiež do programu OZ, ktorý bol podľa zákona schválený hneď na úvod bez doplnených
návrhov,  nebolo  doplnené  prejednanie  týchto  dokumentov.  Prokurátor  nezrušil  tieto
uznesenia,  pretože  uzneseniami  ani  neboli,  nemali  náležitosti  uznesenia,  číslo,  neboli
podpísané  starostkou  atď.  Okresný  prokurátor  upozornil,  aby  poslanci  v budúcnosti
postupovali v rámci §11 zákona 369/1990 o obecnom zriadení. 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o tom kto  vyhovuje  upozorneniu prokurátora na
dodržiavanie ustanovení § 11 ods. 4, § 12 ods. 5, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Okresný prokurátor ďalej pripomenul protest prokurátora proti uzneseniu OZ č. 26/2021
prijatého dňa 29.07.2021, ktorým bol schválený na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
obce  Ing.  Ján  Macko,  pretože  postupom,  ktorý  jeho  vydaniu  predchádzal  boli  porušené
ustanovenia §18a ods. 2, ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Upozornil,  že  voľba  hlavného  kontrolóra  sa  vyhlasuje  vždy  uznesením,  musí  tam byť
uvedené kedy bude voľba. Od toho dátumu sa odvíjajú ďalšie kroky. Keďže vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra z dňa 01. 05.  2021 nemalo charakter  uznesenia a absentovali  na ňom
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potrebné informácie ako je deň konania voľby, tak sa porušil zákon  a tým pádom sa muselo
uvedené  uznesenie  č.  26/2021 zrušiť.  Avšak okresný prokurátor  informoval,  že  dôvodom
podnetu na zrušenie uznesenia  bolo to, že hlavného kontrolóra všetci poslanci poznali. Avšak
to nie je protizákonné, skonštatoval prokurátor.  

Vyhlásenie  voľby hlavného kontrolóra  musí  mať všetky  náležitosti  také,  aby sa voľba
nemohla spochybniť. Starosta o vyhlásení voľby nerozhoduje, voľbu vyhlasuje OZ. Na záver
okresný  prokurátor  dodal,  že  obci  boli  spolu  zaslané  dva  protesty  prokurátora  a jedno
upozornenie.  Keďže  to  bolo  všetko  zo  strany  okresného  prokurátora,  ten  sa  rozlúčil
a zasadanie OZ opustil. 

Starosta obce následne informoval, že poslanci OZ v daných protestoch a upozorneniach
rozhodli takto:
a) Uznesením  č.  31/2021  z dňa  30.08.2021  vyhoveli  upozorneniu  prokurátora  na

dodržiavanie  ustanovenia  §  13a  ods.  3  písm.  a)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom
zriadení  s poukazom na § 11a ods. 1 písm. b), ods. 3 zákona o obecnom zriadení, § 4 ods.
3 písm. m) Zákona o obecnom zriadení - referendum. 

b) Uznesením č. 32/2021 z dňa 30.08.2021 konštatovali,  že sa na písomnosti o referende
z dňa 01. 04. 2021 neprihliada a nebudú sa nikde evidovať nakoľko nemajú spôsobilosť
byť uznesením, pretože nie sú zákonne označené. 

c) Uznesením č. 51/2021 z dňa 15.12.2021 vyhoveli protestu prokurátora proti  uzneseniu
OZ č. 26/2021 prijatého dňa 29.07.2021 - hlavný kontrolór obce. 

d) Uznesením č. 52/2021 z dňa 15.12.2021 zrušili uznesenie obecného zastupiteľstva obce
Zemiansky Vrbovok č. 26/2021 prijaté dňa 29.07.2021. 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok 
Pred voľbou hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok, p. Ing. Ján Macko opustil

kanceláriu obecného úradu. 
Starosta obce skonštatoval, že do volieb na hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok

sa prihlásil jeden kandidát, nakoľko bola obci doručená jediná obálka (Príloha č 3). Prihláška
bola obci doručená dňa 11.01.2022, teda do termínu odovzdávania prihlášok. Starosta obce
otvoril  obálku.  Kandidátom  na  hlavného  kontrolóra  bol  Ing.  Ján  Macko.  Starosta  obce
spoločne s poslancami OZ skontrolovali, či prihláška obsahuje všetky uznesením predpísané
náležitosti.  Starosta  obce  skonštatoval,  že  prihláška  obsahuje  všetky  náležitosti  a kandidát
spĺňa všetky kritéria. 

Z dôvodu, že išlo len o jedného kandidáta, starosta obce dal hlasovať o určení spôsobu
voľby hlavného kontrolóra verejnou voľbou. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

3



V ďalšom kroku dal starosta obce v súlade s  § 11 písm. j)  a §18a ods. 5 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlasovať o obsadení funkcie
hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok kandidátom Ing. Jánom Mackom. 

Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

6. Rôzne:  
a) „Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2022“

Hospodárka obce informovala, že obec bola vybratá do plánu kontrolnej činnosti štátnych
archívov na rok 2022 v druhom štvrťroku, teda náš čaká kontrola. Spoločne so starostom obce
opísali poslancom OZ aktuálny stav archívu v obci, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Nakoľko
sa  jedná  o časovo  náročnú  záležitosť,  ktorá  si  k inému  vyžaduje  aj  dobré  znalosti
o registratúre, navrhli, aby archív skompletizovali  dve externé pracovníčky, archivárky, ktoré
by boli prijaté na dohodu o práci mimo pracovného pomeru. Odmena pre archivárky  je 5,50
eur na 1/hod plus cestovné náhrady. Predbežne by sa počítalo, že by na archíve pracovali
max. 1 týždeň. 

Starosta  obce  dal  hlasovať  o spracovaní  archívu  obce  Zemiansky  Vrbovok  dvoma
externými pracovníčkami, archivárkami, na dohodu o práci mimo pracovného pomeru.  

Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Vzhľadom  k uvedenému  hospodárka  obce  požiadala  starostu  obce,  aby  dal  hlasovať
o rozpočtovom  opatrení  01/2022,  nakoľko  sa  v rozpočte  obce  na  rok  2022  s týmito
výdavkami nepočítalo. Hospodárka obce vysvetlila, že je potrebné navýšiť položku 637 027
dohody zamestnancov mimopracovného pomeru o + 400,00 eur a položku 631 001 cestovné
náhrady o + 140,00 eur. Na druhej strane navrhla znížiť položky 633 009 Všeobecný materiál
OcÚ  o  -  140,00  eur,  633 006  Všeobecný  materiál  verejné  priestranstvo  o  -100,00  eur
a 635 004 Údržba vodárni o -300,00 eur. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtového opatrenia č. 01/2022. 

Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7. Diskusia
V rámci diskusie poslankyňa A. Alemanová navrhla, aby sa do kancelárie zakúpil nový

reprezentatívny  nábytok.  Starosta  obce  navrhol,  že  by  toto  chcel  riešiť  skôr  darovaním
nejakého vyradeného kancelárskeho nábytku, aby obci ušetril peniaze. 

Poslankyňa A. Alemanová ďalej informovala OZ, že BBSK e-mailom oznámila, že chystá
nový PHSR a obce im mohli poslať projekty, ktoré plánujú realizovať v najbližšom období.
Za obec Zemiansky Vrbovok tam boli: 375 000,00 eur. - oprava vodovodu, 25 000,00 eur.
pasportizácia  ciest,  37 250,00  eur  -  kompostáreň,  40 000,00  -  internet.  Poslankyňu  A.
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Alemanovú  zaujímalo,  kto  navrhol  tieto  projekty  a ako  sa  dospelo  k výške  finančných
prostriedkov.  Starosta  obce  o týchto  projektoch  nevedel,  muselo  to  riešiť  predchádzajúce
vedenie obce. 

Poslankyňa A, Alemanová ďalej navrhla, aby sa starosta obce informoval v obci Jalšovík,
čo  je  všetko  potrebné  k rekonštrukcií  obecného  vodovou,  nakoľko  oni  vodovod
rekonštruovali.  Poslanci OZ skonštatovali, že projekt by bol určite finančne náročný. 

Poslankyňa  A.  Alemanová  informovala  OZ  o stave  spotreby  elektrickej  energie  vo
vodárni  dedina  a verejného  svetlenia.  Spotreba  elektrickej  energie  vo  vodárni  dedina  sa
výrazne znížila zakúpením novej ponorky. Avšak upozornila, že 4 svetlá verejného osvetlenia
v časti obci Viničky odoberajú toľko elektrickej energie ako 13 svetiel v obci. Poslankyňa A.
Alemanová si myslí,  že je to tým, že sú na Viničkách silné ističe. Rozprúdila sa rozprava
ohľadom týchto ističov a elektrickej energie. Ďalej upozornila, že pri silnom vetre vyhadzuje
vetvu osvetlenia v obci a tým pádom sa kazia aj žiarovky. Tak isto starosta obce dodal, že za
opravu  osvetlenia  sa  mu už  ozvalo  viacero  chatárov.  Prisľúbil,  že  k jari,  keď  už  nebude
námraza a bude suchšie, bude túto situáciu s verejným osvetlením okamžite riešiť.  Starosta
obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo, že nás čaká kontrola z PPA na rekonštrukciu
kultúrneho domu. 

Na  záver  poslankyňa  A.  Alemanová  prisľúbila,  že  bude  naďalej  chodiť  mesačne
odpisovať vodu v dedine, na Viničkách bude vodu mesačne odpisovať starosta obce. 

8. Záver
Nakoľko bol  program zasadnutia  obecného zastupiteľstva  vyčerpaný starosta  obce,

Erik Mäsiar, poďakoval prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásila
za ukončené.   

Zápisnicu overil: Anna Alemanová  .....................................

Miriam Kučeráková  .....................................

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Zápisnicu spracovala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Schválil starosta obce:  Erik Mäsiar  ....................................
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UZNESENIA

z 2. zasadania obecného zastupiteľstva
 v Zemianskom Vrbovku 

konaného dňa 05. 02. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku na svojom zasadaní prerokovalo:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program obecného zastupiteľstva s doplnenými návrhmi
4. Prerokovanie upozornenia prokurátora z dňa 30. 12. 2021 na dodržiavanie ustanovení

Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení,
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
6. Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2022
7. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 01/2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 01/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 2. zasadania zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
s doplnenými návrhmi. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 02/2022
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje  upozorneniu prokurátora na dodržiavanie ustanovení  § 11
ods. 4, § 12 ods. 5, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 03/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
bez výhrad. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s  § 11 písm. j) a §18a ods. 5 Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
obce Zemiansky Vrbovok kandidátom Ing. Jánom Mackom.
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Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 05/2022
Obecné  zastupiteľstvo schválilo spracovanie  archívu  obce  Zemiansky  Vrbovok  dvoma
externými  pracovníčkami,  archivárkami,  na dohodu o práci  mimo pracovného pomeru bez
výhrad.  
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 06/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 01/2022 bez výhrad. 
Za: 3 (A. Alemanová, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Starosta obce: Erik Mäsiar ...................................
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Prílohy

1. Prezenčná listina poslancov OZ
2. Upozornenie prokurátora
3. Prihláška na funkciu HK 
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Príloha č. 1
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