
Z á p i s n i c a 

 

napísaná z druhého   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklabinej, konaného dňa 

14.12.2022 v zasadačke obecného úradu  

 

Program 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice    

3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za III. štvrťrok 2022 

4. Schválenie „Návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“ 

a „Programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“ 

5. Schválenie „Návrhu VZN Obce Sklabiná č. 1/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre Obec 

Sklabiná“ 

6. Schválenie „Návrhu VZN Obce Sklabiná č. 2/2022 o výške príspevkov 

v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklabiná“ 

7. Schválenie a)  „Návrhu VZN Obce Sklabiná č. 3/2022 o zásadách odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva“ a b) „ Zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva“ 

8. Schválenie harmonogramu prác na vykonanie ročnej inventarizácie 

9. Schválenie inventarizačných komisií k prevedeniu ročnej inventarizácie 

10. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie 

január – jún 2023 

12. Správa nezávislého  audítora 

13.  Rôzne                                               

14.  Diskusia                                                  

15.  Uznesenia             

     16.  Záver    
 

 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila  starostka obce Bc. Kálovcová Marta, ktorá 

privítala všetkých prítomných. Podľa prezenčnej listiny zistila, že je      neprítomný jeden   

poslanec obecného zastupiteľstva   Kucej Jozef, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovných 

povinností.   Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je schopné platne sa uznášať a  

prečítala program zasadnutia, ktorý bol  jednohlasne schválený. 

 

 

 



K bodu 2/ 

Starostka obce za overovateľov zápisnice určila    

- Kazi Ivan 

- Koška Michal 

   a do návrhovej komisie navrhla  

     -     PhDr. Havrilová Dana    - predseda 

-  Ing. Hájek Vladislav  - člen 

-  Ing. Vargová Diana    – člen  

Overovatelia zápisnice a návrhová komisia boli jednohlasne schválení. 

 

K bodu 3/ 

Starostka obce predložila čerpanie výdavkov a plnenie príjmov za III. štvrťrok  2022, ktoré 

zostavy poslanci obdržali elektronicky. Na obecný úrad zo strany poslancov neboli 

predložené žiadne dotazy týkajúce sa čerpania výdavkov a plnenia príjmov. Čerpanie 

výdavkov a plnenie príjmov poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.  

K bodu 4/ 

Starostka obce predložila na obecné zastupiteľstvo Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom 

na roky 2024 a 2025 a Programový rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

Materiál bol zaslaný elektronicky. Starostka obce uviedla, že dňa 13.12.2022 bolo stretnutie 

k uvedenému návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 a Programovému 

rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 na požiadanie poslanca pána Kaziho 

Ivana. Stretnutia sa zúčastnili poslanci Kazi Ivan, Ing. Hájek Vladislav a PhDr. Havrilová 

Dana. Za obec boli prítomné starostka obce Bc. Kálovcová Marta a pracovníčka obecného 

úradu Lešundáková Adriana. Celý návrh rozpočtu sa prešiel podľa jednotlivých programov 

a podprogramov. Poslankyňa PhDr. Havrilová Dana mala na stretnutí ako i na obecnom 

zasadnutí pripomienky k výške príspevku pre TJ Družstevník Sklabiná. Starostka obce 

odpovedala, že výška 4000,- Eur v rámci schváleného rozpočtu je postačujúca, nakoľko vo 

vyúčtovaniach za celý rok bol problém zúčtovať v rámci oprávnených výdavkov, ktoré 

starostka obce všetky prečítala z vyúčtovaní podľa jednotlivých záloh a to príspevky pre SFZ, 

pitný režim, vodné, telekomunikačné výdavky, hygienické potreby, PHM, hnojivá, vápno. 

Ostatné výdavky, ktoré boli vo vyúčtovaní nie sú oprávnené a obec ich preplácať nemôže.  

Zároveň poznamenala, že v prípade potreby sa v priebehu roka rozpočet bude upravovať 

rozpočtovým opatrením, ale len v prípade oprávnených výdavkov. Starostka upozornila 

poslankyňu PhDr. Havrilovú Danu, aby predseda TJ Družstevník Sklabiná predložil na 



obecný úrad Žiadosť o príspevok,  na základe ktorej bude vypracovaná Zmluva o poskytnutí 

príspevku. Vyúčtovanie – oprávnené výdavky bude posudzovať finančná komisia spolu 

s hlavným kontrolórom obce, kde správu oznámia starostke obce.  Hlavný kontrolór obce Ing. 

Slavomír Čerpák prečítal stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 a 2025, kde odporučil obecnému zastupiteľstvu uvedený návrh schváliť.  K uvedenej 

problematike prebehla rozprava. Následne starostka obce dala hlasovať za Návrh rozpočtu na 

rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 a za Programový rozpočet na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024 a 2025, . Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 

a 2025 a  Programový rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, bol 

jednohlasne schválený.  Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.  

K bodu 5/ 

Starostka obce Bc. Kálovcová Marta predložila Návrh „VZN Obce Sklabiná č. 

1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre Obec Sklabiná“. Materiál bol zaslaný elektronicky. Poslanci 

k Návrhu  „VZN Obce Sklabiná č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom  poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre Obec Sklabiná“ nemali žiadne 

pripomienky a „VZN Obce Sklabiná č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom  

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre Obec Sklabiná“ bolo 

jednohlasne schválené.  
 

K bodu 6/   

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo „Návrh 

VZN Obce Sklabiná č. 2/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Sklabiná“.  Materiál bol zaslaný elektronicky. Poslanci k „Návrhu 

VZN Obce Sklabiná č. 2/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Sklabiná“  nemali žiadne pripomienky a „VZN Obce Sklabiná č. 

2/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

Sklabiná“ bolo jednohlasne schválené.  

 
K bodu 7/  

 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo a)  „Návrh VZN 

Obce Sklabiná č. 3/2022 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva“ 

a b) „ Zásady  odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva“. Materiál bol zaslaný 

elektronicky. Poslanci obecného zastupiteľstva k a) „Návrhu VZN Obce Sklabiná č. 

3/2022 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva“ nemali žiadne 

pripomienky a „VZN Obce Sklabiná č. 3/2022 o zásadách odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva“ bolo jednohlasne schválené. Poslanci obecného 

zastupiteľstva k b) „ Zásadám  odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva“ 



nemali žiadne pripomienky  a  „ Zásady  odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva“ boli jednohlasne schválené. 
 

 

K bodu 8/ 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo „Harmonogram 

prác na vykonanie ročnej inventarizácie“. Materiál bol zaslaný elektronicky. Poslanci 

obecného zastupiteľstva k „Harmonogramu  prác na vykonanie ročnej inventarizácie“ nemali 

žiadne pripomienky a „Harmonogram prác na vykonanie ročnej inventarizácie“ bol 

jednohlasne schválený.  

 

K bodu 9/ 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo Návrh 

„Inventarizačných komisií k prevedeniu ročnej inventarizácie“. Materiál bol zaslaný 

elektronicky. Poslanci obecného zastupiteľstva k Návrhu „Inventarizačných komisií 

k prevedeniu ročnej inventarizácie“ nemali žiadne pripomienky a „Inventarizačné komisie 

k prevedeniu ročnej inventarizácie“ boli schválené a to nasledovne: 5 poslanci boli za a 1 

poslankyňa PhDr. Havrilová Dana sa zdržala hlasovania.  

 

K bodu 10/ 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo „Rozpočtové 

opatrenie č. 2/2022“ , ktoré bolo poslancom obecného zastupiteľstva doručené elektronicky. 

Na obecný úrad  neboli doručené žiadne dotazy, pripomienky ani návrhy na doplnenie 

a poslanci uvedené Rozpočtové opatrenie č. 2/2022  jednohlasne schválili.  

 

K bodu 11/ 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo „Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie január – jún 2023“.  

Materiál bol zaslaný elektronicky. Poslanci obecného zastupiteľstva k  „Návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie január – jún 2023“ nemali 

žiadne pripomienky a „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie 

január – jún 2023“ jednohlasne schválili.   

 

K bodu 12/ 

Starostka obce  Bc. Kálovcová Marta predložila na obecné zastupiteľstvo Správu nezávislého 

audítora za rok 2021. Poslanci obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora za rok 

2021 vzali na vedomie.  

 

K bodu 13/ Rôzne 

V rámci uvedeného bodu neboli prejednávané žiadne príspevky.  

 

K bodu 14/  Diskusia 

V rámci diskusie prebiehala všeobecná rozprava.  

K bodu 15/  

Návrhy na uznesenia, predložila za každý bod samostatne   predsedníčka    návrhovej  komisie 

PhDr. Havrilová Dana.  

 



K bodu 16/ 

Záver previedla p. Bc. Kálovcová Marta, starostka obce, ktorá sa poďakovala poslancom za 

účasť  a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

 

Zapísal:  Kušniarová Veronika                                            Starosta obce: Bc. Marta Kálovcová 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Kazi Ivan   

                       Koška Michal             

 


