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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 15.12.2021 

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

 

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

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé otvoril o 17:10 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  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. 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
(príloha č. 1). 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať : 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 7 
                                                   Za : 7 

                                                  Proti : 0 

                                                  Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 1/12/2021 

      Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva tak ako bol uvedený v pozvánke. 

1b) . Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Gejza Danka a Antona Danka. 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 7 

                                              Za : 7 

                                              Proti : 0 

                                              Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 2/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení : 
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Gejza Danko a Anton Danko. 

1c) Starosta určil overovateľov zápisnice a to  : 

a ) Juraj Goroľ 

b ) Emil Grundza 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

      S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa   24.09.2021                                   
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 : 3/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 24.09.2021.  

3 . Správa z finančnej kontroly hl. kontrolórky obce č.7/2021 a 8/2021 

      Informáciu o výsledku z finančnej kontroly kontrolórky obce č. 5/2020 a 6/2020  podal 
starosta obce.  

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve bola dňa 19.10.2021 vykonaná kontrola 
dodržiavania vnútorného predpisu č. 1/2014 pre vykonanie inventarizácie. Inventarizačná 
jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Lehota na 
vykonanie inventarizácie hmotného majetku nesmie prekročiť 4 roky. Peňažné prostriedky 
musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej 1 x ročne. Inventarizácia majetku bola 
vykonaná k 31.12.2020 a to na základe príkazu starostu obce. Z tohto dôvodu boli 
vyhotovené menovacie dekréty pre členov inventarizačnej komisie v zložení : Emil Grundza, 
predseda, členovia komisie : Anton Danko a Mária Micanková. Výsledok kontroly :   
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenia zákonov. 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 bola dňa 17.11.2021 vykonaná 
kontrola výročnej správy. Výročná správa musí byť overená audítorom a musí byť zverejnená 
v registri účtovných závierok. Obec má v registri účtovných závierok zverejnenú účtovnú 
závierku za rok 2019 dňa 29.12.2020, overenú audítorom v súlade so zákonom. Výročná 
správa za rok 2020 bola ku dňu vykonania kontroly vyhotovená. Audit je plánovaný na 
mesiac december 2021 Ing. Janku Herpákovou. Výsledok kontroly : Vykonanou kontrolou 
neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákonov (príloha č. 2 a 3). 
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 K podaným správam sa nevyjadril žiaden poslanec OZ. 

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 4/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu o výsledkoch finančnej 
kontroly kontrolórky obce č. 7/2021 a 8/2021 

4 . Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2021 v obci Zbudské Dlhé 

Starosta obce predniesol poslancom OZ ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly 
hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 v obci Zbudské Dlhé. Hlavná kontrolórka obce v roku 
2021 predložila v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení majetkové 
priznanie za rok 2020, 2 x plán kontrolnej činnosti, stanovisko k návrhu záverečného účtu za 
rok 2020 ako aj stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-24.  Počas roka 2021 vykonala 8 
finančných kontrol so zameraním na hospodárenie s verejnými prostriedkami, dodržiavaním 
zákonníka práce, protispoločenskú činnosť, výkon práce vo verejnom záujme ako aj kontrolu 
príjmov a výdavkov, kontrolu inventarizácie, faktúr a ich zverejňovania. Z 8 vykonaných 
finančných kontrol bolo 8 správ bez zistenia nedostatku (príloha č. 4). 

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 5/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu o výsledkoch finančnej 
kontroly za rok 2021 v obci Zbudské Dlhé. 

 5 . Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé na 1. polrok 2022 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti 
na 1. polrok 2022, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce. Tento návrh plánu kontrolnej 
činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 20.11.2021  do 13.12.2021. Kontrola bude 
vykonávaná priebežne počas 1. polroka 2022 a bude zameraná hlavne na majetkové 
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priznanie za rok 2021, kontrolu príjmov a výdavkov, kontrolu rezervného a sociálneho fondu, 
plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2022 a  kontrolu záverečného účtu za rok 2021  (príloha č. 5 
tejto zápisnice).  

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky alebo doplnenia. 

O pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019 dal starosta obce 
hlasovať. 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 7 

                                                  Za : 7 

                                                  Proti : 0 

                                                 Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 6/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Zbudské Dlhé na 1. polrok 2022. 

6 . Návrh VZN o určení spádovej Materskej školy zriadenej obcou Zbudské Dlhé 

Obec Zbudské Dlhé je zriaďovateľom Materskej školy, Zbudské Dlhé č. 79. Tento návrh VZN 
bol vypracovaný z dôvodu toho, že priestory Materskej školy sú obmedzené a tým je 
obmedzený aj počet detí navštevujúcich toto zariadenie. V prvom rade chceme aby povinné 
predprimárne vzdelávanie mohli v našej obci vykonávať detí s trvalým pobytom. Z tohto 
dôvodu bol pripravený tento návrh VZN, v ktorom sa presne špecifikuje ktoré detí sa tu môžu 
prihlásiť.   Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 
29.11.2021. K predloženému návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky (príloha č. 6) 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce Zbudské Dlhé o určení spádovej materskej 
školy zriadenej obcou Zbudské Dlhé. 

Výsledky hlasovania :                                    Prítomní : 7 

                                                                          Za : 7 

                                                                          Proti : 0 

                                                                          Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 7/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č. 
1/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou Zbudské Dlhé. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

7 . Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zbudské 
Dlhé 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom VZN obce Zbudské Dlhé o financovaní škôl 
a školských zariadení zriadených na území obce Zbudské Dlhé.  Tento návrh VZN určuje pre 
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školy a školské zariadenia zriadené na území obce, či už ide o školské zariadenia a školy 
ktorých zriaďovateľom je obec, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou 
alebo inou právnickou a fyzickou osobou a ktoré sú zaradené do siete škôl a školských 
zariadení SR, podrobnosti financovania.   Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce 29.11.2021 (príloha č. 8).  

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN o financovaní škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce Zbudské Dlhé. 

Výsledky hlasovania .                              Prítomní : 7 

                                                                    Za : 7 

                                                                    Proti : 0 

                                                                   Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 8/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
2/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zbudské Dlhé. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

8 . Návrh VZN o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach 
zriadených obcou Zbudské Dlhé 

Tento návrh VZN bol pripravený jednak z toho, že sa v našej obci začala prevádzka Materskej 
školy a jednak z toho, že sa zvýšili ceny energií ako aj ceny potravín. V tomto návrhu je 
určený mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, školského klubu 
detí ako aj čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Uplatnenie nároku na dotáciu na 
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa týmto nie je dotknuté.  Návrh bol vyvesený 
na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 29.11.2021 (príloha č. 10).  

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN o určení výšky príspevku v materskej škole 
a v školských zariadeniach zriadených obcou Zbudské Dlhé. 

 

Výsledky hlasovania :                           Prítomní : 7 

                                                                 Za . 7 

                                                                 Proti : 0 

                                                                 Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 9/12/2020 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
3/2021 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školských zariadeniach zriadených 
obcou Zbudské Dlhé. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 

9 . Návrh VZN o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území obce a trhový poriadok 

V tomto návrhu VZN obec upravuje druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 
ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území obce povolený, trhové dni 
a prevádzkový čas ako aj ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce. V návrhu obec určuje 
trhové miesta v trhovom poriadku určuje povinnosti predávajúcich. Návrh bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 25.11.2021 (príloha č. 12).  

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území obce a trhový poriadok.  

Výsledky hlasovania :                                Prítomní : 7 

                                                                      Za : 7 

                                                                      Proti : 0 

                                                                      Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 10/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
4/2021 o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
obce a trhový poriadok. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. 

10 . Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

S návrhom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
oboznámil poslancov OZ starosta obce. Tento návrh VZN bol pripravený z dôvodu 
zosúladenia jednotného poplatku na celom území obce Zbudské Dlhé., ako aj z dôvodu 
zvýšenia nákladov na  odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Návrh bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 25.11.2021 (príloha č. 14). 

 K predloženému návrhu 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 
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                                                     Zdržali sa : 0  

Uznesenie číslo 11/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 
5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Zbudské Dlhé 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č.15 tejto zápisnice. 

11 . Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Zbudské Dlhé 

V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom VZN o dani 
z nehnuteľnosti na území obce. Návrh  bol pripravený z dôvodu úpravy sadzieb dani 
z pozemkov ako aj sadzby dane zo stavieb (príloha č. 16 tejto zápisnice). 

 K predloženému návrhu 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 12/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení  č. 
6/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce Zbudské Dlhé. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice. 

12 . Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území obce pre podnikateľov, ktorí na území obce prevádzkujú 
prevádzky obchodu a služieb. Toto VZN sa nevzťahuje na predaj výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach  (príloha č. 18 tejto zápisnice). 

K predloženému návrhu 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 
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Uznesenie číslo 13/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa  na Všeobecne záväznom nariadení č. 
7/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. 

Text schváleného VZN tvorí prílohu č. 19 tejto zápisnice. 

13 . Návrh odmien poslancom OZ a neposlancom-členom komisie 

V tomto bode rokovania starosta obce navrhol odmeny poslancom OZ ako aj neposlancom-
členom komisie a to za účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva, za účasť  na rokovaní 
komisie, ako aj jednorazové odmeny v súlade zo zásadami odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva v Zbudskom Dlhom (príloha č. 20 tejto zápisnice).  

K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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 14/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje vyplatenie odmien poslancom 
obecného zastupiteľstva a členom komisie-neposlancom  za rok 2021 nasledovne : 

1. Ján Mihalisko, člen komisie vo výške 480,00 €  
2. Ladislav Demeter, člen komisie vo výške 480,00 €  
3. Jozef Hrin, člen komisie vo výške 480,00 €  
4. Milan Dráb, člen komisie vo výške 480,00 €  
5. Bohuslav Kopej, poslanec OZ vo výške 850,00 € 
6. Anton Danko, poslanec OZ vo výške 850,00 € 
7. Gejza Danko, poslanec OZ vo výške 850.00 € 
8. Štefan Ferenc, člen komisie vo výške 480,00 € 

Rozpis schválených odmien tvorí prílohu č. 21 tejto zápisnice.  

14 . Schválenie audítora pre výkon auditu (overenie riadnej účtovnej závierky a výročnej 
správy) 

Povinnosť auditu účtovnej závierky pre obec ukladá § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. 
Každá účtovná závierka musí byť zostavená v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 
ktoré upravujú individuálnu ako aj konsolidovanú účtovnú závierku. V rámci jednotlivých 
častí účtovnej závierky audítor sleduje jednotlivé časti účtovnej závierky. Účtovná jednotka 
vydá audítorovi písomné vyhlásenie, že poskytla všetky relevantné informácie a záznamy 
z ktorých môže audítor účtovnú závierku vyhodnotiť. Starosta obce navrhol poslancom OZ, 
aby výkonom auditu bola poverená Ing. Herpáková, ktorá audit vykonávala aj 
predchádzajúcom účtovnom období. 
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 K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 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 15/12/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé poveruje vykonaním auditu za rok 2020 Ing. 
Herpákovú. 

15 . Interpelácie poslancov 

V tomto bode rokovania nevystúpil žiaden poslanec OZ 

 16 . K záveru 

 Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:45 hod. 

 

 

                                                                                                                                                     František Kopej 

                                                                                                                                                       starosta obce 

 

Overovatelia :                                                                                                

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

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

   

 

 

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 16.12.2021 
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