
ZÁPISNICA

č. 2/2022
z 3. zasadania 

obecného zastupiteľstva obce Zemiansky Vrbovok
konaného dňa 19. 06. 2022 v kancelárií obecného úradu

________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Počet prítomných poslancov: 5

Anna Alemanová
Anton Psotka
Katarína Psotková
Mgr. Anna Kohútová
Miriam Kučeráková

Kontrolór obce: Ing. Ján Macko
Hospodárka obce: Mgr. Andrea Vilhanová
Ostatní prítomní:  

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

obce Erik Mäsiar. V úvode privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Starosta
obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné nakoľko sú  prítomní všetci
poslanci.  

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Anna Kohútová
a Katarína Psotková. 

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

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

Starosta  obce  prečítal  návrh  programu.  Hospodárka  obce  navrhla  do  bodu  rôzne
zahrnúť prerokovanie nasledovných troch návrhov na uznesenia: 1. používanie súkromného
motorového  vozidla   na  pracovné  cesty  starostu  obce  pri  plnení  pracovných  povinností
starostu obce,  2. poskytnutie  náhrady starostovi obce za použitie  súkromného motorového
vozidla, 3. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

Starosta obce  dal  hlasovať  o  návrhu  programu  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva
s doplnenými návrhmi:
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1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu obce Zemiansky Vrbovok za rok

2021
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021
6. Schválenie návrhu Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce Zemiansky

Vrbovok za rok 2021
7. Schválenie návrh Individuálnej výročnej správy obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021
8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v nich  pre voľby

do orgánov samosprávy obcí,  ktoré budú vykonané dňa 29. októbra 2022
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
10. Rôzne -  Návrh na uznesenie používanie súkromného motorového vozidla  na pracovné

cesty starostu obce pri plnení pracovných povinností starostu obce,  Návrh na uznesenie
poskytnutie náhrady starostovi obce za použitie súkromného motorového vozidla,  Návrh
na uznesenie návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2022.

Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Zemiansky Vrbovok za
rok 2021
Hlavný  kontrolór  Ing.  Ján  Macko,  predniesol  svoje  stanovisko  k záverečnému  účtu

(Príloha č. 2) obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021. Skonštatoval,  že záverečný účet bol
vypracovaný v súlade so zákonom a podáva presný obraz o hospodárení obce Zemiansky
Vrbovok.  

Hlavný kontrolór odporučil vyčleniť finančné prostriedky z prebytku hospodárenia tak,
ako to bolo navrhnuté v záverečnom účte obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021.  Na tomto
základe odporučil  uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu nasledovným uznesením
„schvaľujeme  záverečný  účet  a celoročného  hospodárenie  obce  Zemiansky  Vrbovok  bez
výhrad“

Obecné  zastupiteľstvo  zobralo  na  vedomie  stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu
Záverečného účtu obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021

Hospodárka  obce  na  začiatok  informovala  obecné  zastupiteľstvo,  že  audit  bol  v obci
vykonaný dňa 23. mája 2022 a predniesla správu z auditu (Príloha č. 3), podľa ktorej účtovná
závierka  poskytuje  pravdivý  a verný  obraz  finančnej  situácie  účtovnej  jednotky  obce
Zemiansky Vrbovok k 31. decembru 2021 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému  dátumu  podľa  zákona  č.  431/2022  Z.  z.  o účtovníctve  v znení  neskorších
predpisov.  Tak  isto  výročná  správa  podľa  výroku  audítora  obsahuje  informácie,  ktorých
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uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade
s účtovnou závierkou za rok 2021. 

Poslanci  obecného  zastupiteľstva  zobrali  na  vedomie  správu  nezávislého  audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2021.

6. Schválenie  návrhu  Záverečného  účtu  obce  a celoročného  hospodárenia  obce
Zemiansky Vrbovok za rok 2021
Starosta  obce,  Erik  Mäsiar,  požiadal  hospodárku  obce,  aby  poskytla  obecnému

zastupiteľstvu informácie o návrhu záverečného účtu obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021
(Príloha č. 4), ktorý poslanci obdržali  pred rokovaním obecného zastupiteľstva. 

Hospodárka  obce  hovorila  o najdôležitejších  bodoch  záverečného  účtu.  Podotkla,  že
audítor zdôraznil  skutočnosť,  že obec správne nevykázala  úver, ktorý mal k 31. decembru
2021 vykázaný ako krátkodobý nie dlhodobý.  Hospodárka ďalej vysvetlila hlavne spôsob
vyčíslenia  výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021. Zdôraznila,  že v záverečnom
účte navrhujú skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 770,32 €. Diskutovalo
sa o výsledku hospodárenia za rok 2021. 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o návrhu záverečného účtu obce a o celoročnom
hospodárení obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
obce Zemiansky Vrbovok na tvorbu rezervného fondu vo výške 770,32 €,-. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7. Schválenie návrh Individuálnej výročnej  správy obce Zemiansky Vrbovok za rok
2021

Hospodárka  obce  predniesla  správu  pre  obecné  zastupiteľstvo  o návrhu  individuálnej
výročnej správy (Príloha č. 5) obce Zemiansky  Vrbovok za rok 2021. Povinnosť zostaviť
výročnú  správu  je  daná  v  zákone  č.  431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve v znení  neskorších
predpisov. Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú
závierku  audítorom. Zákon  o  účtovníctve zároveň  uvádza  informácie,  ktoré  má  výročná
správa obsahovať.

Individuálna  výročná správa  obce  Zemiansky  Vrbovok  má teda  štandardnú štruktúru
informácií.  Obsahuje  informácie  o obci  Zemiansky  Vrbovok,  o jej  organizačnej  štruktúre,
o jej poslaniach, víziách, cieľoch, o jej histórií a symboloch, geografických a demografických
údajoch, národnostnom a náboženskom zložení jej obyvateľov, o významných osobnostiach
obce, o jej pamiatkach, o plnení jej funkcií (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
v oblasti  výchovy  a vzdelávania,  kultúre  a športe,  zdravotníctve  a sociálnej  starostlivosti,
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bývania  a domovej  výstavby,  dopravy  a dopravných  systémov,  ekonomického  rozvoja
a nezamestnanosti.

 Ďalej poskytuje informácie o  hospodárení obce za rok 2021 z pohľadu účtovníctva
a rozpočtovníctva, o výsledku jej hospodárenia za rok 2021, o rozpočte na ďalšie roky a o jej
budúcom vývoji  a o ďalších dôležitých informáciách.

Hospodárka  obce  podotkla,  že  poslankyňa  Mgr.  Anna  Kohútová  si  všimla  malé
nezrovnalosti  v  návrhu individuálnej  správy  a  to  pri informáciách  o poklade  byzantského
kupca.   Miesto uloženia pokladu v súčasnosti  je  SNM v Martine a poklad pochádza zo 7.
storočia a nájdený bol začiatkom 20. storočia. Uvedené informácie v individuálnej správe boli
overené a upravené.  Hospodárka obce ďalej pokračovala, že v prípade obce je výročná správa
určená  predovšetkým  jej  obyvateľom.  Avšak  vždy  musí  byť  dodržaný  súlad  informácií
uvedených vo výročnej správe s účtovnou závierkou.

Súlad výročnej správy obce Zemiansky Vrbovok s účtovnou závierkou k 31. decembru
2021 bol overený audítorom. 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o návrhu individuálnej výročnej správy obce
Zemiansky Vrbovok za rok 2021. 

Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v nich  pre
voľby do orgánov samosprávy obcí,  ktoré budú vykonané dňa 29. októbra 2022

Starosta obce, Erik Mäsiar, informoval obecné zastupiteľstvo, že predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z . z.  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí a do orgánov samosprávnych krajov  a určil  deň ich konania na sobotu  29. októbra
2022. 

Na základe  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov:  „Volebné  obvody  a  počet  poslancov
obecného zastupiteľstva  v nich  určí  a  zverejní  obecné zastupiteľstvo  v lehote  uvedenej  v
rozhodnutí o vyhlásení volieb“  V tomto prípade to znamená do 20. júla 2022.  

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o určení jedeného volebného obvodu, ktorý tvorí
obec Zemiansky Vrbovok.

Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Starosta  obce  informoval,  že  poslancov  na  celé  volebné  obdobie  určí  pred  voľbami
obecné  zastupiteľstvo  podľa  počtu  obyvateľov  obce  v našom  prípade  od  41  do  500
obyvateľov môžu určiť 3 až 5 poslancov. 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o určení 5 poslancov, ktorí sa majú zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva v obci Zemiansky Vrbovok. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
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Proti: 0
Zdržali sa: 0

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie

Starosta  obce  dal   hlasovať  o určení  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  obce
Zemiansky Vrbovok na denný pracovný úväzok 2,25 - 0,3 % na celé funkčné obdobie. 

Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

10. Rôzne 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o používaní súkromného motorového vozidla na
pracovné cesty starostu obce Zemiansky Vrbovok pri plnení pracovných povinností starostu.
obce.
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Hospodárka  obce  vysvetlila  možnosti  poskytnutia  náhrady  za  použitie  súkromné
motorového vozidla. Vysvetlila, že môže ísť o náhradu vo výške: 
a) spotrebovaných pohonných látok podľa ustanovenie § 7 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z.

o cestovných  náhradách  (cenu  pohonnej  látky  preukazuje  dokladom  o kúpe  pohonnej
látky)

b) alebo aj  za každý 1 km jazdy sadzba základnej  náhrady, podľa opatrenia  MPSVaR č.
117/2022 Z. z. suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové
vozidlá je 0,213 eura.

c) v cene cestovného lístka. Poslanci diskutovali o možnostiach náhrady. 

Starosta obce, Erik Mäsiar, dal hlasovať o poskytnutí náhrady starostovi obce za použitie
súkromného  motorového  vozidla  vo  výške  spotrebovaných  pohonných  látok  podľa
ustanovenie § 7 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Hospodárka obce v ďalšom kroku vysvetlila, že od posledného rozpočtového opatrenia č.
1/2022 boli zistené skutočnosti,  ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej zmeny v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov  presun  rozpočtovaných  prostriedkov  v  rámci  schváleného  rozpočtu,  pričom  sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Hospodárka obce vysvetlila jednotlivé položky,
ktoré sa budú presúvať. Hospodárka obce ďalej  informovala o hospodárení obce, obzvlášť
o výške podielových daní, ktoré obec prijala od začiatku roka. 
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Starosta  obce,  Erik  Mäsiar,  dal  hlasovať  o návrhu rozpočtového opatrenia  č.  02/2022
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  presun
rozpočtovaných  prostriedkov  v  rámci  schváleného  rozpočtu,  pričom  sa  nemenia  celkové
príjmy a celkové výdavky.

Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

11. Diskusia
V rámci  diskusie  poslankyňa  A.  Alemanová  upozornila  starostu  obce,  že  je  potrebné

z internetovej stránky obce stiahnuť zmluvu s Vrbovskými gazdami, ktoré je neplatná. 
Ďalej požiadala, či by starosta a ostatní poslanci mohli zvážiť kúpu frekvenčného meniča

do vodojemu, cena cca 700,00 eur. 
Ďalej  upozornila,  že  stúpa  spotreba  vody.  Poslanci  skonštatovali,  že  to  môže  byť

spôsobené aj začínajúcimi letnými mesiacmi a polievaním záhrad, ale je potrebné aj prešetriť
či nejde o poruchu. 

Poslankyňa  A.  Alemanová  taktiež  zdôraznila  skutočnosť,  že  výmenou  ponorky  sa
výrazne  znížila  spotreba  elektrickej  energie  vo vodárni,  čo potvrdila  konkrétnymi  číslami
spotreby elektrickej energie, ktoré sledovala v obdobiach od 01.01.2021 do 19.06.2021 a od
01.01.2022 do 19.06.2022. Presne takto pred rokom, keď bola zastupujúcou starostkou, sa
vymenila ponorka. Skonštatovala, že ponorka, ktorá bola predtým vo vodárni bola dokonca
zle zapojená.

Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva upozornili, že je vo vode veľa chlóru. Rozprúdila
sa diskusia o chlorátore vo vodárni,  ktorý dávkuje veľa chlóru a nedá sa to upraviť,  je to
chlorátor pre veľké vodárne, pre potreby tejto obce úplne nevyhovujúci a ešte bol aj drahý. 

Starosta obce sa ďalej informoval u poslancov, prečo keď sa ťahal kábel pre chlorátor
zemou, pričom sa isto platilo za tieto práce a aj za výkop, sa nezakopal aj ovládací kábel a ten
ostal na stĺpoch. 

Nakoniec bol starosta obe požiadaný, aby označil kukanádoby pri obecnom úrade či sú
určené na komunálny odpad.  

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

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

V Zemianskom Vrbovku dňa 19. júna 2022                                                                                 
       Erik Mäsiar  

                                                                                         starosta obce 
                                                                                    Zemiansky Vrbovok
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Zápisnicu overil: Katarína Psotková  .....................................

Mgr. Anna Kohútová  .....................................

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

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

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

z 3. zasadania obecného zastupiteľstva
 v Zemianskom Vrbovku 

konaného dňa 19. 06. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021
6. Schválenie návrhu Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia obce za rok 2021
7. Schválenie návrh Individuálnej výročnej správy obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021
8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v nich  pre voľby

do orgánov samosprávy obcí,  ktoré budú vykonané dňa 29. októbra 2022
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
10. Používanie súkromného motorového vozidla  na pracovné cesty starostu obce pri plnení

pracovných povinností starostu obce
11. Poskytnutie náhrady starostovi obce za použitie súkromného motorového vozidla
12. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2022
13. Dianie v obci 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 07/2022
Obecné zastupiteľstvo  schválilo program 3. zasadania zastupiteľstva v Zemianskom

Vrbovku s doplnenými návrhmi. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 08/2022
Obecné zastupiteľstvo  zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu

Záverečného účtu obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 09/2022
Obecné  zastupiteľstvo  zobralo  na  vedomie správu  nezávislého  audítora  z overenia

ročnej účtovnej závierky obce za rok 2021.
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
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Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 10/2022
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo návrh  záverečného  účtu  obce  a celoročné

hospodárenie obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021 bez výhrad. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo  schválilo použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia obce

Zemiansky Vrbovok na tvorbu rezervného fondu vo výške 770,32 €,-. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh individuálnej výročnej správy obce Zemiansky

Vrbovok za rok 2021 bez výhrad. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších
predpisov určilo jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Zemiansky Vrbovok 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 14/2022
Obecné  zastupiteľstvo  v zmysle  §  11  ods.  3  písm.  b)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo 5 poslancov, ktorí sa majú zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva v obci Zemiansky Vrbovok. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Uznesenie č. 15/2022
Obecné  zastupiteľstvo  v  zmysle  §  11  ods.  4  písm.  i)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce
Zemiansky Vrbovok na denný pracovný úväzok  2,25 - 0,3 % na celé nasledujúce funkčné
obdobie. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo používanie súkromného motorového vozidla na pracovné

cesty starostu obce Zemiansky Vrbovok pri plnení pracovných povinností starostu obce.
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 17/2022
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo poskytnutie  náhrady  starostovi  obce  za  použitie

súkromného  motorového  vozidla  vo  výške  spotrebovaných  pohonných  látok  podľa
ustanovenie § 7 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2022 v súlade s §

14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  presun  rozpočtovaných
prostriedkov v rámci  schváleného rozpočtu,  pričom sa nemenia  celkové príjmy a celkové
výdavky.
Za: 5 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková,, Mgr. A. Kohútová, 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
3. Správa z auditu
4. Návrh záverečného účtu obce Zemiansky Vrbovok za rok 2021
5. Návrh individuálnej výročnej správy za rok 2021
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