Zápisnica
z riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva
v Orovnici, konaného dňa 23. 11. 2015
______________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program : :

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení
4. Hospodárenie obce k 20.11.2015
5. Rôzne
6. Záver

Ad 1)
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolala a zahájila starostka obce Mgr. Katarína Forgáčová privítaním
všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných, konštatovala, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva zvolala v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a naďalej aj viedla zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo má 7 členov, z
ktorých bolo prítomných 6 členov, čo je dôkaz, že bolo uznášania schopné. Poslanec Ján Forgáč sa
ospravedlnil.
Ad 2)
Zapisovateľkou bola určená Lucia Švaralová, za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Karol Forgáč,
Ing. Ján Kašuba.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Starosta obce prečítala oboznámila s návrhom programu zasadnutia a požiadala o hlasovanie za predložený
návrh.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 63/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
schvaľuje
1. program rokovania podľa pozvánky,
2. zapisovateľku Luciu Švaralovú, overovateľov zápisnice Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba,
3. návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč.
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….
Ad 3)
Kontrola uznesení:
Starostka obce oboznámila prítomných ohľadom plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ,
skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené, okrem uznesenia č. 58/2015 z 08.11.2015 - aktualizovať

smernicu o slobodnom prístupe k informáciám a rokovací poriadok zasadania OZ – zostáva do ďalšieho
zastupiteľstva.
Ad 4)
Stav hospodárenia obce k 20.11. 2015 je nasledovný: na základnom bežnom účte v OTP sú finančné
prostriedky vo výške 8.027,44 €, na základnom účte vo VÚB sú finančné prostriedky vo výške 939,53 € a v
pokladni vo výške 208,32 €. Pohľadávky obce k 20.11.2015 sú vo výške 1.210,53€ za nájomné v
bytových domoch, pohľadávky voči nájomníkom (ostatné – okrem nájomného) vo výške 115,61 €,
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 656,37 € a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady vo výške 327,27 € vyrubené k 20.11.2015. Záväzky obce k 20.11.2015 sú
nasledovné: - voči dodávateľom 21.821,22 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 2.264,90 €, na
mzdy vo výške 6.152,33 €, odvody na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 12.170,32 €, odvod na daň
z príjmov zo závislej činnosti 3.796,94 €, iné záväzky z miezd 1.931,51 €, bankové úvery v OTP banke vo
výške 35.699,-- €, záväzky zo sociálneho fondu 98,46 €, dlhodobé preddavky vo výške 21.000,13 €, úvery
so ŠFRB vo výške 859.919,43 € a pôžička s firmou SIMKOR vo výške 57.000,-- €. Podrobný rozpis tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Ad 5)

Šálková Mária – na základe skutočností zistených 20.11.2015 ohľadom zmluvy o pôžičke s firmou
SIMKOR, ktorá bola poskytnutá dňa 09.12.2015 vo výške 57.000,-- € a následne z nej uhradená faktúra
späť firme SIMKOR vo výške 56.775,44 € dávam na vedomie poslancom obecného zastupiteľstva podanie
návrhu na trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru na starostku obce Mgr. Katarínu Forgáčovú na
zneužitie právomocí verejného činiteľa. Presné znenie prečítal prítomným poslancom p. Jozef Forgáč.
Kópia s pečiatkou doručenia na Okresnú prokuratúru bude doložená do prílohy tejto zápisnice.
Uznesenie č. 64/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
berie na vedomie
oznámenie kontrolórky obce na podnet na Okresnú prokuratúru na podanie návrhu na trestné oznámenie na
starostku obce Mgr. Katarínu Forgáčovú na zneužitie právomoci verejného činiteľa.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….

Forgáčová Katarína, Mgr. - na základe dlhovej situácie som požiadala spoločnosť Magellan
Slovakia, s. r. o., Zochova 5, Bratislava v zastúpení p. Milanom Štefankom obchodným manažérom pre
verejný a neziskový sektor o vypracovanie návrhu na ponuku riešenia dlhovej situácie, na základe mailovej
komunikácie bude ponuka doručená dnes – 23.11.2015 v noci, najneskôr zajtra – 24.11.2015 v priebehu
dňa a následne rozposlaná všetkým poslancom OZ na vyjadrenie a priložená ako príloha k zápisnici z
dnešného rokovania obecného zastupiteľstva.
Zároveň oznámila poslancom informácie zo ZMOS-u Bratislava ku skutočnosti, ktorú oznámila dňa
20.11.2015 na zasadnutí pracovného stretnutia poslancov OZ, že uvažuje nad podaním návrhu na vzdanie
sa mandátu starostky obce v súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení. V prípade písomného podania návrhu na vzdanie sa mandátu starostky, predpokladaný termín
komunálnych volieb je orientačne na jeseň budúceho roku.
Odo dňa 23.11.2015 sa zavádza ozdravný režim v obci, bolo zaslané oznámenie na Ministerstvo financií
SR o začiatku zavedenia ozdravného režimu v obci, z kotrého vyplýva, že do 15 dní odo dňa oznámenia je

potrebné vypracovať návrh ozdravného režimu, ktorý bude následne prerokovaný v lehote do 15 dní
obecným zastupiteľstvom.
Zároveň žiada prijať uznesenie o úprave platu na minimum v zmysle zákona a to spätne od 01.11.2015.
Uznesenie č. 65/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
závádza
dňom 23.11.2015 v obci ozdravný režim z dôvodu, že obec má po lehote splatnosti uznané záväžky vyššie
ako 15 % skutočných príjmov obce za predchádzajúci kalendárny rok – 2014.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….
Uznesenie č. 66/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
žiada
starostke obce vypracovať návrh na ozdravný režim v obci v lehote do 15 dní a predložiť ho poslancom
obecného zastupiteľstva (t. j. do 07.12.2015).
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….
Uznesenie č. 67/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
schvaľuje
plat starostke obce s účinnosťou od 01.11.2015, ktorý je súčinom priemernej mzdy v národnom
hospodárstve k 01.01.2015 vo výške 858,-- € x koeficient podľa počtu obyvateľov, spolu plat po
zaokrúhlení na celé euro vo výške 1.416,-- €.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….

Forgáč Jozef - rozpis záväzkov treba doplniť po jednotlivých dodávateľoch, tiež žiadam vysvetliť,
kde je v účtovníctve zobrazená – zaúčtovaná zmluva o pôžičke s firmou SIMKOR.
Forgáčová Katarína, Mgr. - informovala o zaúčtovaní zmluvy s firmou SIMKOR.


Brenkus Vladimír – v rámci úsporných opatrení navrhujem ukončiť pracovný pomer s terénnou
sociálnou pracovníčkou a profesionálnou opatrovateľkou – pani Elenou Forgáčovou a zvážiť aj pracovný
pomer s koordinátorkou aktivačných prác čím skôr, v termíne k 30.11.2015. Pracovné pomery ukončiť
vrátane výplaty odstupného, ktoré sa prepočíta podľa odpracovných rokov a na najbližšom zasadnutí
oboznámia sa so skutovým stavom poslanci obecného zastupiteľstva.

Kašuba Ján, Ing. - terénna sociálna služba je služba navyše, každý si ju môže poriešiť v rámci svojej
rodiny. Prikláňam sa k návrhu p. Brenkusa Vladimíra.

Forgáč Jozef – treba zvážiť ohľadom koordinátorky aktivačných prác, nakoľko je osobou, ktorá
zabezpečuje pre obec viac činností, netreba urobiť urýchlený záver, ešte minimálne do budúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zvážiť trvanie pracovného pomeru, nakoľko je zavedený aj separovaný
zber a obec je povinná vrámci občanov v hmotnej núdzi spolupracovať s ÚPSVaR vrámci povinného
aktivovania občanov v súvislosti z príslušnými zákonmi, zároveň treba doplniť chýbajúce dokumenty na
zverejnenie na internetovú stránku obce v čo najkratšom čase. Čo sa týka kultúrnych akcií v mesiaci
december – uvítanie detí do života a stretnutie so sv. Mikulášom, tieto stretnutia navrhujem aby boli tak,
ako boli už schválené, teda na termín 06.12.2015, a to uvítanie detí o 14.30 h a stretnutie s Mikulášom o
16.00 h. S uvedeným návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci.

Šálková Mária – treba vrámci doby ozdravného režimu porušiť členstvo obce vo všetkých
záujmových združeniach, kde sa platia členské príspevky – ZMOS BA, ZMO ZH, RVC Nitra, ZPOZ
Banská Bystrica, ZRZ Mochovce, Mikroregión Nová Baňa a Región GRON, znížiť používanie osobných
motorových vozidiel – upraviť limity na km v mesiaci, súkromné jazdy nepovolené – u vedenému sa
priklonil aj Ing. Ján Kašuba.
V prípade písomného doručenia vzdanie sa mandátu starostkou obce treba na budúce zasadnutie doriešiť
zastupovanie do doby vyhlásenia nových volieb.
Po prijatí opatrení ozdravného režimu, každá zmluva a finančná operácia musí byť vopred schválená
kontrolórkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva.
Zároveň žiada upraviť plat na minimum v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a to spätne od 01.11.2015.

Kašuba Ján, Ing. - ukončiť zmluvu o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb medzi
obcou a spoločnosťou For Your Business, s. r. o., Orovnica č. 146.

Forgáč Karol, Ing. - v rámci úsporných opatrení upraviť aj paušály na telefónnych číslach, u oboch
operátoroch - spoločnosti T-Com a Orange, znížiť aj počty telefónov, nakoľko sa zníži počet pracovníkov.

Závadský Ľubomír – upraviť niektoré miestne poplatky. Kedy sa naposledy zvyšovali poplatky?
Forgáčová Katarína, Mgr. - daň z nehnuteľností je v rovnakej výške už od roku 2013, t. j. tretí rok,
poplatok za odpady sa zvyšoval priebežne, s miernejším navýšením, avšak ešte vždy obec doplácala do
výšky cca 5 – 6 € ročne na jedného obyvateľa.

Šmondrková Miroslava – za aké zdravotné posudky sa platí z prostriedkov obce. K tomu podala
vysvetlenie Forgáčová Katarína, Mgr. - ide o zdravotné posudky k zaradeniu na poskytovanie sociálnej
starostlivosti, kde je zmluva uzatvorená s MUDr. Beátou Muhovou – v zmysle zákona o sociálnej
starostlivosti.

Forgáč Jozef - poslať zápisnicu zo zasadnutie obecného zastupiteľstva do 3 pracovných dní na
doplnenie a odsúhlasenie overovateľom zápisnice.
Uznesenie č. 68/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici

schvaľuje
z dôvodu zavedenia ozdravného režimu v obci ukončenie členstva v záujmových združeniach ZMOS
Bratislava, ZMO žiarsky región, ZRZ Mochovce, RVC Nitra, ZPOZ Banská Bystrica Mikroregión Nová
Baňa, Región GRON k 31.12.2015.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová …………….
Uznesenie č. 69/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Orovnici
schvaľuje
nasledovný návrh úsporných opatrení vrámci zavedenia ozdravného režimu v obci, a to:
- vypínať verejné osvetlenie v čase od 22.30 – do 04.00 h,
- vývoz komunálneho odpadu – 1 x mesačne,
- ukončenie pracovného pomeru terénnej sociálnej pracovníčky a profesionálnej opatrovateľky k
30.11.2015,
- limity na používanie obecných motorových vozidiel – používanie vrámci pracovnej doby, limit na
motorové vozidlo Škoda Fabia classic – maximálne 300 km mesačne,
- preveriť a upraviť paušály na telefóny v rámci operátorov, s ktorými má uzatvorené zmluvy obec, zrušiť
telefónne čísla, ktoré sú navyše z dôvodu zníženia počtu zamestnancov,
- vypracovať návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch s navýšením dane z nehnuteľností o 7 %, pri
poplatku za komunálne odpady prepočítať v prípade zníženia vývozov a pripraviť návrh na reálne náklady.
Hlasovanie bolo nasledovné:
za:
Vladimír Brenkus, Jozef Forgáč, Ing. Karol Forgáč, Ing. Ján Kašuba, Miroslava
Šmondrková, Ľubomír Závadský
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie podpísané starostkou obce, predsedajúcou OZ : Mgr. Katarína Forgáčová ……………
Ad 6)

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, prečítaní prijatých uznesení zo zasadnutia, starostka obce Mgr.
Katarína Forgáčová poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 21.45 h.
Zapísala:

Lucia Švaralová

Overovatelia: Ing. Ján Kašuba
Ing. Karol Forgáč

Mgr. Katarína Forgáčová
starostka obce

