
                            Obecný úrad v H o n t i a n s k y ch  T r s ť a n och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

 
zo sasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2022 o 18:00 hod.    

v sále Kultúrneho domu Obecného úradu Hontianske Trsťany. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Zapísala: Jana Gálusová 



                                           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 

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 

30.06.2022 /štvrtok/  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 predhádzajúceho zasadnutia OZ 

 Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021 

 Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 

 Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do 

samosprávy obcí v roku 2022 

 Určenie rozsahu výkonu funkcie sarostu na celé funkčné obodobie 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2022 

 Informácie starostu o akciách a projektoch 

 Rôzne 

 Diskusia 

 Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                   Starosta obce 

 



 

 

 

U z n e s e n i e 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hntianskych Trsťanoch na svojom zasadnutí dňa 11.3.2022  

 

prerokovalo: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z predhádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021 

5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 

6. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby 

do samosprávy obcí v roku 2022 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie sarostu na celé funkčné obodobie 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2022 

9. Informácie starostu o akciách a projektoch 

10. Rôzne a diskusia 

11. Záver 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 147 

 

Otvorenie, schválenie programu 

 

Starosta obce JUDr. G á l u s Jozef  privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil 

s programom. Program bol jednohlasne schválený.  

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak, Piatrik 

Schválenie : Hlasovali za všetci prítomní                    Hlasovanie : 3/0 

                                                                                                      

 

                                                                                                     JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               starosta 



 

 

Uznesenie č. 148 

 

 

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ján Čerba, Ján Piatrik, Pavol Kršiak 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Piatrik, Pavol Kršiak 

Za zapisovateľa bol určený: starosta 

Schválenie: Hlasovali za všetci prítomní                           Hlasovanie: 3/0 

 

                                                                                                     

                                                                                                    JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               Starosta 

 

 

Uznesenie č. 149 

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

Hlavný kontrolór obce Ing. Obický predniesol správu ohľadom kontroly plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Piatrik 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                   JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                              starosta 



Uznesenie č. 150 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Obický prednesiol celoročné hospodárenie a schvaľuje sa bez 

výhrad. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak, Piatrik 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                    JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               starosta 

 

 

Uznesenie č. 151 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do 

samosprávy obcí v roku 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo počet poslancov 5 a jeden volebný obvod. 

 

Schválenie : Hlasovali za všetci prítomní                    Hlasovanie : 4/0 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                starosta 

 

 



Uznesenie č. 152 

Určenie rozsahu výkonu funkcie sarostu na celé funkčné obodobie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 100% úväzok. 

 

Schválenie : Hlasovali za všetci prítomní                    Hlasovanie : 4/0 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová 

 

                                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    starosta 

  

 

Uznesenie č. 153 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnímu kontrolórovi Ing. 

Obickému obce na druhý polrok 2022 a poverilo hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa 

plánu kontrol na druhý polrok 2022 

 

 

Schválenie : Hlasovali za všetci prítomní                    Hlasovanie : 4/0 

Prítomní poslanci : Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová  

 

                                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                   starosta 

 

Uznesenie č. 154 

Informácie starostu o akciách a projektoch 

 

Starosta obce informoval: 



- Starosta informoval o situácií na železný most cez potok, kde sme dostali dotáciu 

17000,- Eur, je to v štádiu riešenia, na koľko zdražil 100% materiál a platobná 

agentúra nie je ochotná preplatiť zvýšené náklady zdraženia materiálu. 

- Wifi pre teba dostali sme dotáciu 14500 Eur, ale nevieme kedy budú financie 

uvoľnené a kedy môžeme začať projekt realizovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová 

 

                                                                                                             JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                      starosta      

                                                                      

                             

                                                              Uznesenie č. 155 

Rôzne 

- Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi opraviť obecné svetlá, miestny rozhlas 

a čerpadlo na čističke do konca júla.  

- Bolo navrhnuté premiestniť elektro odpad do garáží pri obecnom byte. 

- V septembri pristaviť kontajner na odpad 

- Bol schválený zámer predaja pozemku pre Mariana Samotného podľa osobitného 

zreteľa sa preložť na budúce zastupiteľstvo, kde je potrebné pripraviť Kúpno-

predajnú zmluvu. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová 

                                                        

Uznesenie č. 156 

Obecné zastupiteľstvo  schváľuje zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja 

Silvestrovi Klimentovi, parcela č. 2426/18 o výmere 204m2, parcela č. 2426/19 o výmere 

22m2, parcela č. 2426/21 o výmere 12m2 a parcela 2426/20 o výmere 6m2. Je potrebné 

pripraviť znalecký posudok kupujúcim. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Piatrik, Juračová 

                                                         



 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zastupiteľstvo ukončil. 

  

                                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    Starosta 

 

 

Overovatelia: Ján Piatrik , poslanec OZ    _____________________________ 

                       Pvol Kršiak ,poslanec OZ  ___________________________________ 

 

                                                                                       

 

                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                    starosta 

 


