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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 27.06.2021 o 18:00 hodine v zasadačke 

Obecného úradu 

 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

1 . Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba overovateľov zápisnice 

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé otvoril o 18:15 a viedol starosta 
obce p. František Kopej ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je 
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov, z c celkového počtu 7, takže je 
uznášania schopné. 

     Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky a požiadal poslancov OZ o vyjadrenie k návrhu programu rokovania. Zo strany 
poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

O programe rokovania dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :               Prítomní : 6 

                                                     Za : 6 

                                                     Proti : 0 

                                                    Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 1/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva tak ako to je uvedené v pozvánke (príloha č. 1). 

1b) Voľba overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce navrhol  za overovateľov zápisnice : Bohuslav Kopej, Emil Grundza. 
 Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania :   
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                                    Prítomní : 6 

                                             Za : 6 

                                              Proti : 0 

                                              Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 1a/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení : 

 Bohuslav Kopej, Emil Grundza 

 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

  Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ 
a  konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta prečítal návrh uznesenia a dal  hlasovať. 

Výsledky hlasovania :            Prítomní : 6 

                                                   Za : 6 

                                                   Proti : 0 

                                                   Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 2/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 31.03.2021.  

3 . Rokovanie komisie obecného zastupiteľstva 

      Starosta obce skonštatoval, že okrem komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií, nezasadala ani komisia pre ochranu verejného poriadku ani športová a školská 
komisia.  

Starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať 

Výsledky hlasovania :                  Prítomní : 6 

                                                        Za : 6 

                                                        Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 3/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu o zasadaní komisií 
pri OZ. 
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4 . Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu k 1.6.2021 

Starosta obce informoval poslancov OZ o rozpočte obce v členení podľa § 10 ods. 3 zákona 
o rozpočtovej klasifikácií a to : 

a) Bežné príjmy obce k 1.6.2021 tvoria 48 % z celkových schválených príjmov 
b) Bežné výdavky k 1.6.2021 tvoria 43 % z celových schválených výdavkov 
c) Kapitálové výdavky k 1.6.2021 sú vo výške 1 667,77 € 
d) Finančné výdavky k 1.6.2021 tvoria 3,6 % z celkových schválených výdavkov 

(príloha č. 2 ). 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne otázky.  

Starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :         Prítomní : 6 

                                               Za : 6 

                                               Proti : 0 

                                               Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu 
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 

5 . Rozpočet obce – stav 

V ďalšom bode rokovania starosta obce informoval OZ o rozpočte obce čo sa týka prijatých 
podielových daniach od štátu, hospodárení obce ako aj vývoji dlhu a splátok obce k 1.6.2021. 
Uviedol, že výška prijatých podielových daní je 43,84 % z celkových schválených podielových 
daní. Čo sa týka výšky dotácie na prenesený výkon štátnej správy – obce je to vo výške 44,01 
% z celkových schválených finančných prostriedkov na rok 2021. Obec hospodári v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. Celkový dlh obce oproti skutočným bežným príjmom obce je  
10,49 % (príloha č. 3). 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                     Prítomní : 6 

                                                           Za : 6 

                                                           Proti : 0 

                                                           Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 5/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o finančných vzťahoch štátu k obci, hospodárení obce a vývoji dlhu a splátok k 1.6.2021. 



 4 

6 . Základné prehľady a informácie – chod obce 

Starosta obce predložil OZ rekapituláciu miestnych daní k 1.6.2021. Skonštatoval, že daň 
z pozemkov je vybratá vo výške 84 % z celkového predpisu za rok 2021. Daň zo stavieb je vo 
výške 18,75 % čo je dosť málo. Je preto potrebné zo strany poverených pracovníčok venovať 
tejto dani zvýšenú pozornosť. Celkom je vybratých 70,4 % miestnych daní. Poplatky za 
komunálny odpad sú vo výške 27,8 % z celkového predpisu. I tu je potrebná dôslednejšia 
kontrola platenia. Výber nájomného a služieb s tým spojených t.j. vodné a stočné a  poplatku 
za komunálny odpad je v tejto 8-bytovej jednotke dlhodobo veľkým problémom. K 1.6.2021 
sú aktuálne platby vo výške 21,6 % nájomné  a 15,9 % vodné a stočné.  Výber ostatných 
poplatkov k 1.6.2021 je vo výške 64,00 € (príloha č. 4). 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať . 

Výsledky hlasovania :                Prítomní : 6 

                                                      Za : 6 

                                                      Proti : 0 

                                                      Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 6/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie rekapituláciu miestnych daní 
k 1.6.2021. 

7 . Rozpočtové opatrenie číslo 1/2021 

Starosta obce na základe požiadavky p. Micankovej, pracovníčky Ocú, a v súlade s uznesením 
Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé č. 82/2017 vykonal zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a to nasledovne : 

a) Zvýšený rozpočet položky 717001 o sumu 1 000 € 
b) Znížená položka rozpočtu 635006 o sumu 1 000 € 
c) Zostatok FP z roku 2020 vo výške 50 800 € - školstvo, vyčerpaný do 31.03.2021 
d) Zostatok FP z roku 2020 -stravné NUP Humenné vo výške 5 999 €, vrátený do 

31.3.2021 (príloha č. 5). 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :               Prítomní : 6 

                                                     Za : 6 

                                                     Proti : 0 

                                                     Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 7/6/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie vykonanie zmeny rozpočtu obce 
podľa priloženého rozpočtového opatrenia č. 1/2021. 

8 . Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č. 1/2021, 
2/2021,3/2021 a 4/2021 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva správu hlavnej kontrolórky 
obce z finančnej kontroly č. 1/2021 vykonanú dňa 24.02.2021, č. 2/2021 vykonanú dňa 
30.03.2021, č. 3/2021 vykonanú dňa 27.04.2021 a č. 4/2021 vykonanú dňa 15.06.2021. 
Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a porušenie zákonov (príloha č. 6). 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                     Prítomní . 6 

                                                           Za : 6 

                                                          Proti : 0 

                                                          Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 8/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie predloženú správu hlavnej 
kontrolórky obce č. 1/2021, 2/2021, 3/2021 a 4/2021. 

 

9 . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé na 2. polrok 
2021 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce. 
Kontrolná činnosť bude hlavne zameraná na kontrolu príjmov a výdavkov obce, kontrolu 
inventarizácie, výročnej správy ako aj kontrolu  návrhu rozpočtu obce na rok 2022   (príloha 
č. 7) 

  K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce neboli vznesené 
žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania :                                 Prítomní : 6 

                                                                       Za . 6 

                                                                      Proti . 0 

                                                                     Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 9/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky  obce Zbudské Dlhé na 2. polrok 2021. 
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10 . Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé k návrhu záverečného účtu obce 
Zbudské Dlhé za rok 2020 

V tomto bode rokovania starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020. Hlavná 
kontrolórky obce v ňom uviedla, že predložený návrh obsahuje povinné náležitosti 
a podkladom pre stanovisko boli skontrolované všetky zostavy týkajúce sa účtovnej závierky 
a vykonaných kontrol v roku 2020. Z tohto dôvodu odporúča obecnému zastupiteľstvu 
prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020 schváliť s výrokom : 

OZ schvaľuje  

- ZÚ a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 
- Prevod prebytku hospodárenia vo výške 6.153,51 do fondu rezerv 

  (príloha č. 8 ) 

Starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                Prítomný : 6 

                                                        Za : 6 

                                                        Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

                                        

Uznesenie číslo 10/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu  záverečného účtu za rok 2020. 

 

11 . Návrh záverečného účtu obce Zbudské Dlhé za rok 2020 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh záverečného účtu obce Zbudské Dlhé za rok 
2020. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce dňa 
9.6.2021. K predloženému návrhu  neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne 
pripomienky.  Návrh záverečného účtu za  rok 2020 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

 Starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                      Prítomný : 6 

                                                              Za : 6 

                                                             Zdržali sa : 0 

                                                            Proti : 0 

Uznesenie číslo 11/6/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje : 

a) Záverečný účet obce Zbudské Dlhé za rok 2020 bez výhrad 
b) Prevod prebytku hospodárenia vo výške 6.135,51 do fondu rezerv. 

 

12 . Zaradenie Materskej školy Zbudské Dlhé do siete škôl a školských zariadení SR 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na základe žiadosti obce 
Zbudské Dlhé ktorú obec predložila na MŠ SR dňa 1.4.2021 o zaradenie Materskej školy 
Zbudské Dlhé č. 79 do siete škôl a školských zariadení, MŠ SR vyhovelo žiadosti obce 
a k 01.09.2021 zaradilo Materskú školu Zbudské Dlhé č. 79 do siete škôl a školských zariadení 
SR. To znamená, že od tohto dátumu sa začne predškolská výchova v tomto zariadení 
(príloha č. 10 tejto zápisnice). 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :         Prítomní : 6 

                                               Za : 6 

                                               Proti . 0 

                                               Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 12/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o zaradení &materskej školy Zbudské Dlhé č. 79 do siete škôl a školských zariadení SR. 

 

13 . Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ a ZŠ v Zbudskom Dlhom 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyhlásení výberového 
konania na funkciu riaditeľa ZŠ ako aj na funkciu riaditeľa MŠ v Zbudskom Dlhom. Výberové 
konanie na funkciu riaditeľa ZŠ bolo vyhlásené z dôvodu toho, že po smrti bývalého riaditeľa 
ZŠ bola dočasne riadením poverená Mgr. Židziková.  Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme musí zriaďovateľ vyhlásiť na miesto vedúceho 
zamestnanca výberové konanie. Z tohto dôvodu obec ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ vyhlásil 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ ako aj MŠ.   

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomní : 6 

                                                        Za : 6 

                                                        Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 13/6/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie vyhlásenie výberového konania 
obcou Zbudské Dlhé ako zriaďovateľa na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ v Zbudskom Dlhom. 

14 . Aktivačné práce v obci 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich prácach, dochádzke a celkovej 
situácií čo sa týka vykonávania aktivačných prác v obci. Uviedol, že s niektorými UoZ ktorí 
vykonávajú aktivačné práce či už podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej 
núdzi alebo podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. sú problémy či už s dochádzkou alebo 
samotným vykonávaním pridelených prác v obci ako aj na osade Zbudské Dlhé. U týchto UoZ 
sa na to prejaví pri ďalšom podpisovaní zmlúv. 

Zo strany poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                       Prítomní : 6 

                                                             Za : 6 

                                                             Proti : 0 

                                                             Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 14/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu o celkovom priebehu 
vykonávania aktivačných práv v obci. 

 

 15 . Správa o výsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19 realizovaného v obci Zbudské 
Dlhé dňa 26.06.2021 

Starosta obce informoval poslancov OZ o celkovom priebehu očkovania proti ochoreniu 
COVID-19, ktoré sa realizovalo v obci dňa 26.06.2021. Ešte pred tým ako starosta požiadal 
o očkovací tím z PSK,  v obci sa   zisťoval záujem obyvateľov o očkovanie. Podľa prieskumu 
záujem o očkovanie bol u 160 občanov. Z tohto dôvodu starosta obce požiadal PSK 
o výjazdový očkovací tím. Starosta obce pripravil zoznam záujemcov očkovanie kde bola 
uvedená adresa, poisťovňa a čas príchodu na očkovanie. Samotné očkovanie prebehlo bez 
problémov a nevyskytla sa žiadna mimoriadna reakcia. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia  a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                      Prítomní : 6 

                                                            Za : 6 

                                                            Proti : 0 

                                                            Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo  15/6/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu o priebehu 
očkovania proti ochoreniu COVID -19, konaného 26.6.2021. 

 

16 . Správa o výsledkoch SODB v obci Zbudské Dlhé 

Dňom 1.6.2020 sa na Slovensku začalo SODB. Zber údajov bol plne elektronický. Sčítanie 
domov a bytov sa realizovalo do 12 februára 2021. Samo sčítanie obyvateľov sa skončilo 
31.03.2021. Pred týmto obdobím sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického 
formulára za seba aj za deti. Počas samo sčítania bolo v obci sčítaných len 26,64 % 
obyvateľov obce. Na základe predsedu Štatistického úradu SR bolo dňom 13. júna 2021 
začaté dosčítavanie obyvateľov prostredníctvom asistentov sčítania. V obci bolo vytvorené 
kontaktné miesto, kde pracovali dve stacionárne asistentky a jedna mobilná asistentka. 
K dňu ukončenia dosčítavania sa v obci pomocou stacionárnych asistentiek sčítalo ďalších 
68,98 % obyvateľov. Celkom máme sčítaných 95,62 % obyvateľov. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                           Prítomní : 6 

                                                                 Za : 6 

                                                                Proti : 0 

                                                               Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo  16/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu o priebehu a výsledkoch 
SODB . 

17 . Diskusia 

V tomto bode rokovania nevystúpil žiaden poslanec OZ. Z tohto dôvodu nebolo prijaté 
uznesenie. 

18 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 19:45 hod. 

František Kopej, starosta obce :  .................................. 

Overovatelia :                                                                                                

1. Bohuslav Kopej                                                                   .............................................. 

2. Emil Grundza                                                                       .............................................. 

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 28.06.2021 
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