
OBECNÝ ÚRAD  HONTIANSKE  TRSŤANY 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.9.2021 o 18:30 hod. v sále 

 

Kultúrneho domu Obecného úradu Hontianske Trsťany 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Hríbiková Elena 



                                              OBEC  HONTIANSKE  TRSŤANY 

OBECNÝ ÚRAD  HONTIANSKE  TRSŤANY 

číslo domu 27,  935 86 Hontianske Trsťany 

 

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov        z v o l á v a m 

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 

10.09.2021 /piatok/  o 18:30 hodine  

v sále kultúrneho domu s týmto programom: 

 Otvorenie, schválenie programu. 

 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 Schválenie VZN č.1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám obce 

H. Trsťany. 

 Záverečný účet obce za r.2020. 

 Správa o čerpaní rozpočtu II.štvrťrok 2021 

 Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy 

 Výročná správa za rok 2020 

 Informácia starostu o prípadných a uskutočnených akciách. 

 Interpelácia, rôzne 

 Diskusia 

 Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                   starosta obce 



U z n e s e n i e 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Trsťanoch na svojom zasadnutí dňa 10.9.2021 

prerokovalo: 

 

 

 Otvorenie, schválenie programu. 

 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 Schválenie VZN č.1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám obce 

H. Trsťany. 

 Záverečný účet obce za r.2020. 

 Správa o čerpaní rozpočtu II.štvrťrok 2021 

 Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy 

 Výročná správa za rok 2020 

 Informácia starostu o prípadných a uskutočnených akciách. 

 Interpelácia, rôzne 

 Diskusia 

 Záver  

 

 

 

 

Uznesenie č. 114 

 

Otvorenie zasadnutia,schválenie programu 

 

Starosta obce JUDr. G á l u s Jozef otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva, privítal 

prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva. Program bol 

jednohlasne schválený. 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               starosta 

 



Uznesenie č. 115 

 

 

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Ing.Hríbiková Elena, Ján Piatrik, Martina Juračová. 

Hlasovaním uvedení poslanci obecného zastupitelstva boli zvolení. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Piatrik Ján, Juračová Martina 

Za zapisovatelku bola určená: Ing Hríbiková Elena 

Schválenie:Hasovali za všetci prítomní 

 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               Starosta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 116 

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 

V tomto bode vystúpil Ing. Obický - hlavný kontrolór obce, predniesol správu ohľadom 

povinností, ktoré mali byť splnené.  

 

Prítomní zobrali na vedomie: 

Prítomní: Piatrik, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                              starosta 

 

 



Uznesenie č. 117 

Schválenie VZN č.1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám obce 

Hontianske Trsťany 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým 

osobám obce H. Trsťany.  

Poslanci mali do konca júla písomne uviesť pripomienky k VZN, žiadne pripomienky neboli 

prijaté.  

Hlavný kontrolór uviedol nasledovné pripomienky k VZN  

- Upozornil, že třeba odstrániť názov Bátovce 

- čl. 5 bod 2 je nadbytočný 

- Navrhol upraviť prílohy VZN, tak aby obsahovali názov Hontianske Trsťany a navrhlo 

upraviť aj dátumy v přílohách 

- Doplnil potrebu definovať oprávnené a neoprávnené výdavky, na základe ktorých by 

bolo možné dané dotácie použiť.  

Zastupiteľstvo schválilo s pripomienkami 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

Schválenie:Hasovali za všetci prítomní 

          JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                starosta 

 

 

 

Uznesenie č. 118 

Správa o čerpaní rozpočtu II. štvrťrok 2021 

Starosta predniesol správu o aktuálnom stave hospodárenia obce, konštatoval. 

Konštatoval, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zisk 4000 Eur.  



Obec zároveň neeviduje žiadne faktúry po lehote splatnosti. 

Prítomní zobrali na vedomie:  

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

 

          JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                starosta 

 

 

 

Uznesenie č. 119 

Správa auditora o overení účtovnej závierky a výročnej správy 

 

Hlavný kontrolor predniesol správu o overení účtovnej závierky. Konštatoval, že obec 

hospodárila v rámci platných právnych predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie Správu auditora o overení účtovnej závierky a 

výročnej správy. 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                   Starosta 

 

 

Uznesenie č. 120 

Výročná správa za rok 2020 

 

Hlavný kontrolor predniesol výročnú správu za rok 2020, obecné zastupiteľstvo uviedlo 

pripomienky, ktoré budú do správy zapracované.  



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s pripomienkami 

 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní   

 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc. Ing.Hríbiková, Juračová   

 

 

                                                                                                           

                                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    starosta 

 

 

  

Uznesenie č. 121 

Informácia starostu o prípadných a uskutočnených akciách 

 

Starosta obce informoval o dotáciách, ktoré nám boli pridelené:  

- Dotácia z úradu vlády na wifi pre teba – 15 000 Eur, starosta obce informoval, že 

v obci budú vybudované vysielače tak, aby pokryli celú obec, zároveň informoval, že 

internet bude bezplatný. 

- Dotácia most na hornom konci – 17 000 Eur, starosta obce informoval, že na základe 

informácie od projektanta musíme čakať na výzvu od platobnej agentúry, až potom sa 

môže projekt realizovať. 

Starosta obce informoval o uskutočnení hodovej zábavy v obci, poďakoval za organizáciu 

a stravovanie Martine a Romanovi Juračovcom, zároveň informoval o nákladoch, ktoré sa 

vynaložili: hudba 300 Eur, víno 190 Eur, klobásy a hurky 270 Eur, pódium pre kapely 150 

Eur. 



Z tomboly sa získalo 1000 Eur, z predaja huriek a klobás sa vybralo 117 Eur. Získané 

vstupné na kapely bolo 320 Eur, získané vstupné z hodovej zábavy bolo 600 Eur, ktoré 

zároveň pokrylo stravu a výzdobu na hodovú zábavu.  

Starosta obce dal zo svojich vlastných peňaží dary do tomboly v hodnote 1570 Eur a tiež 

zaplatil hudobné skupiny v hodnote 2650 Eur. Toto urobil ako dare pre obyvateľov obce. 

Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie . 

Prítomní poslanci: Piatrik ,Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                   starosta 

 

Uznesenie č. 122 

Interpelácia, rôzne 

 

Starosta informoval o žiadostiahc, ktoré boli doručené na obec za posledné obdobie a to 

žiadosť o dokúpenie pozemku na parcele 2426/1 o výmere 244 m2 – žiadateľ Ľubica Kúčová. 

Obecné zastupiteľstvo sa na základe bližších informácií rozhodlo odporučiť danú situáciu 

prediskutovať v rodine žiadateľa, ak by nedošlo k dohode, Obecné zastupiteľstvo odporúča 

pozemok následne prenajať žiadateľovi. 

Obecné zastupiteľstvo pozemok dať do prenájmu 

Prítomní: Piatrik, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

 

                                                                                                             JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                      starosta      

 



                                                                                                 

Uznesenie č. 123 

Diskusia 

1. Do diskusie sa zapojil Roman Jurač, ktorý povedal, že stránka obce nefunguje. 

Starosta obce argumentoval, že stránka obce je funkčná, nadiktoval adresu a 

stránku otvoril na mobile. Stránka obce je www.hontiansketrstany.eu. 

2. Roman Jurač sa opýtal ohľadom zverejňovania faktúr na stránke obce. Starosta 

povedal, že vzhľadom na personálne zmeny a chýbajúcu administratívnu silu, 

faktúry neboli nahraté, ale ich nahratie zabezpečí do konca septembra. 

3. Roman Jurač sa pýtal na Úver z roku 2018 – v sume 40 000 Eur, koľko je z úveru 

už splatené obcou. Starosta danú informáciu sľúbil preveriť a poskytnúť spätno 

väzbu. 

4. Starosta obce zároveň informoval ohľadom vody v obci, že sa zúčastnil jednania a 

v roku 2023 by mala byť dotiahnutá prípojka. 

5. Martina Juračová doručila žiadosť od Kapitulského pozemkového společenstva 

Hontianske Trsťany o prinavrátenie majetku pri pálenici. Žiadosť bola 

zaevidovaná a obec sa jej bude venovať. 

6. Obec zároveň schválilo výdavky na najbližšie akcie obce a to Mikulášsky balíček 

pre deti s trvalým pobytom v obci Hontiasnke Trsťany do veku 15 rokov 

v hodnote 170 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní   

 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc. Ing.Hríbiková, Juračová   

 

7. Obecné zastupiteľstvo schválilo výdavky na vianočné balíčky pre obyvateľov obce 

s trvalým pobytom v obci (na dom) v hodnote 200 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

http://www.hontiansketrstany.eu/


 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní   

 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc. Ing.Hríbiková, Juračová   

 

8. Jako podpora poskytovateľov služieb v obci budú tieto balíčky zabezpečené 

miestnymi Potravinami HONT 119 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní   

 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc. Ing.Hríbiková, Juračová   

 

9. Obecné zastupiteľstvo schválilo výdavky na zabezpečenie programu při príležitosti 

mesiaca úcty k starším (október), v prípade priaznivej situácie s ohľadom na 

COVID 19 v hodnote 50 Eur.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 

Schválenie: Hasovali za všetci prítomní   

 

Prítomní poslanci: Piatrik, Bc. Ing.Hríbiková, Juračová   

 

 

 

Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupitelstva ukončil. 

  

                                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    Starosta 

 

Overovatelia:   Piatrik Ján, poslanec OZ    ………………………..  

                         Kršiak Pavol, poslanec OZ ……………………….  

 

                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                    starosta 



 


