
                            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 11.3.2022 o 18:00 hod.    

v sále Kultúrneho domu Obecného úradu Hontianske Trsťany. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Zapísala: Simona Prengelová 



                                           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 

11.03.2022 /piatok/  o 18:00 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 

 Predbežná správa o hospodárení za r.2021 

 Správa o sťažnostiach a petíciách za r.2021 

 Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2021 

 Správa o výsledku kontroly 

 Informácie starostu o pripravovaných akciách 

 Interpelácia, 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. Overenie, schválenie programu 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Predbežná správa o hospodárení za r. 2021 

5. Správa o sťažnostiach a petíciách za r. 2021 

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2021 

7. Správa o výsledku kontroly 

8. Informácie starostu o pripravovaných akciách 

9. Interpelácia, rôzne 

10. Diskusia  

11. Záver 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 137 

 

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, Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

Schválenie : Hlasovali za všetci prítomní                    Hlasovanie : 4/0 

                                                                                                      

 

                                                                                                     JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               starosta 

 



 

Uznesenie č. 138 

 

 

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 

 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení: Martina Juračová, Pavol Kršiak 

Za zapisovatelku bola určená: Simona Prengelová 

Schválenie: Hlasovali za všetci prítomní                           Hlasovanie: 4/0 

 

                                                                                                     

                                                                                                    JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               Starosta 

 

 

Uznesenie č. 139 

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, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                   JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                              starosta 

 



Uznesenie č. 140 

 

Predbežná správa o hospodárení za r. 2021 

Hlavný kontrolór obce Ing. Obický prednesiol predbežnú správu o hospodárení za r.2021, 

náklady 216 628,76, výnosy 225612,96 , zisk 8984,20. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak,Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                    JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                               starosta 

 

Uznesenie č. 141 

Správa o sťažnostiach a petíciách za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór predniesol správu – zo správy vyplynulo, že žiadne podanie nebolo možné 

považovať za sťažnosť v zmysle zákona ako aj smernice upravujúcej postup pri sťažnostiach 

a petíciách. V roku 2021 nebola podaná žiadna petícia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                       JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                starosta 

 

 



Uznesenie č. 142 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

Hlavný kontrolór predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra v zmysle § 18f ods.1 

písm.e) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrola 

bola zameraná na. 

- Výkon kontrolných akcii 

- Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

- Vedenie centrálnej evdencie a konrolu vybavovania sťažností a petícií 

- Spolupráca s OcÚ a roganizáciami založenými a zriadenými obcou 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní poslanci: Čerba, Kršiak,Bc.Ing.Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    starosta 

  

 

Uznesenie č. 143 

Správa o výsledku kontroly 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Obický predložil správu o výsledku kontroly. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky a z uvedeného dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Prítomní poslanci : Čerba, Kršiak, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová  

 

                                                                                                           JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                   starosta 

 



Uznesenie č. 144 

Informácia starostu o pripravaných akciách 

 

Starosta obce informoval: 

- Výmena mostu  

- Dokončenie prác Materskej škôlky 

- Výstavba Multifunkčného ihriska 

- Koncert Šlágr parta a Ľudovít Kašuba 17.4.2022 

- Opravia cesty v obci 

- Spraviť na čističku fotovoltaiku 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

- MDD dňa 1.6.2022 príspevok v sume 250,- eur 

- Prenájom kultúrneho domu 14.5.2022 na akciu Majáles  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok v sume 250,- eur na MDD, prenájom 

priestorov na Majáles  bezplatne                               Hlasovanie: 4/0 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Bc.Ing. Hríbiková, Juračová 

 

                                                                                                             JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                      starosta      

                                                                                                  

                                                              Uznesenie č. 145 

Interpelácia,rôzne 

 

Starosta obce predniesol: 

- Žiadosť p. Siekelová prenájom priestorov , miestnosť zostáva pre zamesnancov. 

- Odpredaj pozemku p. Samotnému sa odkladá na najbližšie zastupiteľstvo. 

- Odpredaj pozemku p. Silvester Kliment sa odkladá na najbližšie zastupiteľstvo, treba 

overiť detaily pozemku na katastrálnom úrade. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Prítomní: Čerba, Kršiak, Bc.Ing. Hríbiková,Juračová 



Uznesenie č. 146 

Diskusia 

Do diskusie sa zapojili: 

p. Báláková – optické pripojenie 

p. Jurač – Wifi pre Teba, veřejné osvetlenie 

p. Struharňanská – finančná odmena pre p. Struhárňanského 

p. Juračová – prenájom garáže, postup s rekonštrukciou škôlky,vypratanie školského         

bytu, odpratanie skádky odpadu ktorú vytvoril p. Bartoš, jarná brigáda. 

p. Brzulová – detské ihrisko 

p. Hríbiková – kontejner na veľký odpad. 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Prítomní: Čerba,Kršiak,Bc.Ing.Hríbiková,Juračová 

                                                           

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zastupiteľstvo ukončil. 

  

                                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                                    Starosta 

 

 

Overovatelia: Martina Juračová , poslanec OZ    _____________________________ 

                       Pvol Kršiak ,poslanec OZ  ___________________________________ 

 

                                                                                       

 

                                                                                            JUDr. Jozef Gálus 

                                                                                                    starosta 



 


