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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 30.12.2020 

 

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

 

1 . Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie, overovateľov 
zápisnice, určenie zapisovateľa. 

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé otvoril o 17:05 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 7 poslancov, z c celkového počtu 7, takže je 
uznášania schopné. 

     Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky. 

O programe rokovania dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :               Prítomní : 7 

                                                     Za : 7 

                                                     Proti : 0 

                                                    Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 1/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva tak ako to je uvedené v pozvánke. 

1b) Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol  za  členov návrhovej komisie : Anton Danko, Gejza Danko 
 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 7 

                                              Za : 7 
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                                              Proti : 0 

                                              Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 1a/12/2020 

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

 Anton Danko, Gejza Danko 

1b) . Určenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce určil : 

a ) Juraj Goroľ 

b ) Emil Grundza 

Uznesenie číslo : 1b/12/2020 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice : 

a ) Juraj Goroľ 

b ) Emil Grundza 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

   S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020 oboznámil 
poslancov starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. 

O návrhu uznesenie dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :            Prítomní : 7 

                                                  Za : 7 

                                                  Proti : 0 

                                                  Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 2/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 15.12.2020 

 

3 . Správa z finančnej kontry hlavnej kontrolórky obce  č. 6/2020, 7/2020, 8/2020 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva správu hlavnej kontrolórky 
obce z finančnej kontroly č. 6/2020 vykonanú dňa 5.10.2020,  č. 7/2020 vykonanú dňa 
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19.11.2020, č. 8/2020 vykonanú dňa 17.12.2020. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne 
nedostatky a porušenie zákonov ( príloha  č. 2, 3, 4 tejto zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                     Prítomní . 7 

                                                           Za : 7 

                                                            Proti : 0 

                                                            Zdržali sa : 0 

 

Uznesenie číslo 3/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie predloženú správu hlavnej 
kontrolórky obce č. 6/2020,7/2020, 8/2020. 

 

4 . Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 v obci Zbudské Dlhé 

Ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly  hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 
predniesol starosta obce. V nej hlavná kontrolórka uviedla aké dokumenty predložila 
obecnému zastupiteľstvu. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s verejnými 
prostriedkami. Vykonaním kontrol nebolo zistené žiadne porušenie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s verejnými prostriedkami (príloha č. 6 tejto 
zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 7 

                                                   Za : 7 

                                                  Proti : 0 

                                                  Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie ročnú správu o výsledkoch 
finančnej kontroly za rok 2020 v obci Zbudské Dlhé 

5 . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé na 1. polrok 
2021 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce. 
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Činnosť bude hlavne zameraná na výkon kontrolnej činnosti ako majetkové priznanie za rok 
2020, kontrola príjmov a výdavkov, kontrola dodržiavania uznesení OZ a ďalšie.   
K predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce neboli vznesené 
žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie.  

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                                 Prítomní : 7 

                                                                       Za . 7 

                                                                       Proti . 0 

                                                                       Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 5/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky  obce Zbudské Dlhé na 1. polrok 2021 (príloha č. 7 tejto zápisnice). 

6 . Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019 

Starosta obce prečítal poslancom OZ správu audítora o overení účtovnej závierky a výročnej 
správy za rok 2019. V nej uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Zbudské Dlhé. Súčasťou auditu bolo aj overenie dodržiavania 
povinnosti obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe vykonaného auditu 
audítorka uviedla, že obec Zbudské Dlhé konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách (príloha č. 8 tejto zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 7 

                                               Za : 7 

                                               Proti : 0 

                                               Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 6/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu audítora o overení 
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019. 

 

7 . Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé k návrhu rozpočtu na roky 2021-23 

V tomto bode rokovania starosta obce prečítal poslancov obecného zastupiteľstva 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-23. Hlavná kontrolórky 
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obce v ňom uviedla, že obec splnila podmienku zverejnenia návrhu rozpočtu v zmysle zákona 
a odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie : 

OZ schvaľuje  

- Rozpočet na rok 2021 
- Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 
- Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na 

roky 2021-23 

  (príloha č. 9 tejto zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomný : 7 

                                                        Za : 7 

                                                         Proti : 0 

                                                          Zdržali sa : 0 

                                        

Uznesenie číslo 7/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu  rozpočtu na roky 2021-23. 

8 . Návrh rozpočtu obce Zbudské Dlhé na roky 2020-2022 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu obce na rok 2021. Návrh rozpočtu bol 
zostavovaný na základe očakávaných skutočných príjmov ako aj výdavkov za bežný 
rozpočtový rok 2020 ako aj skutočných plnení za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
K predloženému návrhu  neboli vznesené žiadne pripomienky.  Návrh rozpočtu na rok 2021 
tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 

 Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                        Prítomný : 7 

                                                              Za : 7 

                                                             Zdržali sa : 0 

                                                            Proti : 0 

Uznesenie číslo 8/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje rozpočet obce Zbudské Dlhé na rok 
2021. 
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 9 . Diskusia 

V diskusii nevystúpil žiaden z prítomných poslancov. 

K tomuto bodu rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie 

10 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:10 hod. 

 

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

 

 

Overovatelia :                                                                                                

1. Juraj Goroľ                                                                          .............................................. 

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

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 30.12.2020 
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