
Zápisnica 

 

č. 3  / 2015 

 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Vyšnom Medzeve 

 

dňa 03.06.2015 
 

 

Poslanci: 

Erich Eiben 

Ing. Jana Herchlová  

Ing. Jozef Kurucz 

Mgr. Jarmila Lukasová 

Ing. František Revický 

Irena Sedláková 

Ing. Ján Schürger, PhD.  

 

Prítomní poslanci: 7 

 

Pracovníci OcÚ: Grabanová Miluše, Jamnická Michaela, Ing. Gerhard Ballasch 

Starosta: Ing. Róbert Nálepka 

 

Program rokovania: Viď pozvánka pozn. zmena v programe rokovania. 

 

Priebeh zasadnutia: 

Starosta obce Ing. Róbert Nálepka privítal občanov a poslancov OZ. Následne doplnil 

program rokovania. 

 

1. OZ schvaľuje:  

Doplnenie programu rokovania:  

v bode 8. Záverečný účet obce za rok 2014, 

bod 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, 

bod 10. Prejednanie platu starostu obce, 

bod 11. Rôzne, 

bod 12. Diskusia, 

bod 13. Záver. 

    / uznesenie č. 25 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

2. OZ schvaľuje: 

- voľbu návrhovej komisie: Irena Sedláková, Ing. Jozef Kurucz 

- voľbu overovateľov zápisnice: Ing. Ján Schürger, PhD., Erich Eiben 

    / uznesenie č. 26 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 4. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal plnenie uznesení zo dňa 06.05.2015. 



(Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Vyšný Medzev; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 06.05.2015). 

 

3. OZ berie na vedomie: 

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 06.05.2015; predloženú hlavným kontrolórom; bez 

pripomienok. 

   / uznesenie č. 27 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 5. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Jana Herchlová, predsedníčka finančnej komisie predniesla Správu finančnej komisie: 

„finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 01.06.2015 prehodnotila Záverečný účet obce za 

rok 2014, v ktorom sa predkladajú údaje o rozpočtovom hospodárení obce, o plnení rozpočtu 

, údaje o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, o ich schválených zmenách 

a následnom čerpaní. Rozpočtový výsledok je vlastne zostatok nevyčerpaných príjmových 

finančných operácií z rezervného fondu vo výške 15 344,02 €. Finančnej komisii bol tiež 

predložený aj podrobný prehľad čerpania rozpočtu obce za rok 2014. Finančná komisia 

doporučuje obecnému zastupiteľstvu tento záverečný účet schváliť”.  

(Správa finančnej komisie zo dňa 01.06.2015; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo 

dňa 03.06.2015). 

 

4. OZ berie na vedomie: 

Stanovisko finančnej komisie k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014; bez pripomienok. 

   / uznesenie č. 28 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 6. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce oboznámi poslancov OZ a občanov so záverom 

Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Vyšný Medzev za rok 2014: 

„Predkladám obecnému zastupiteľstvu stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Vyšný 

Medzev za rok 2014 v zmysle § 18 f ods. 1 písm.c/ Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsiahlosť stanoviska skonštatujem záver. 

Schvaľujem výsledok hospodárenia – schodok rozpočtu v sume -129 918,75 €, ktorý bol krytý 

použitím rezervného fondu. Schvaľujem tvorbu rezervného fondu obce Vyšný Medzev vo výške 

15 344,02 € a rovnako schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad”.  

(Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Vyšný Medzev za rok 2014 

zo dňa 27.05.2015; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 03.06.2015). 

 

5. OZ berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014; bez pripomienok.  

    / uznesenie č. 29 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 7. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce citoval názor Ing. Jána Štelbackého, audítora obce 

Vyšný Medzev:  

„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

účtovnej jednotky obce Vyšný Medzev k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za 

rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Zdôraznenie 

skutočností: Bez vplyvu na môj názor poukazujem na potrebu účtovného usporiadania 

drobných inventarizačných rozdielov pohľadávok ako i zostatku časového rozlíšenia výnosov 

budúcich období. Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov: Na základ overenia 

dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR 

PRE územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Vyšný Medze 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách”.  

(Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Medzev o overení riadnej 

účtovnej závierky obce Vyšný Medzev k 31.12.2014 zo dňa 27.05.2015; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 03.06.2015). 

 

6. OZ schvaľuje: 

Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Medzev, o overení riadnej 

účtovnej závierky obce Vyšný Medzev k 31.12.2014. 

    / uznesenie č. 30 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 8. (viď pozvánka) 

 

7. OZ  

I.    Schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

II.   Schvaľuje  

schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške – 129 918,75 €. 

III. Schvaľuje  

po vysporiadaní schodku vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 15 344,02 € späť na rezervný fond obce. 

   / uznesenie č. 31 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 9. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Gerhard Ballasch, kontrolór obce prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2015 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bude činnosť hlavného kontrolóra zameraná na výkon činností. Pripomienku k Návrhu plánu 

kontrol predložil Ing. František Revický: doplniť Plán kontrol o úlohu spolupracovať so 

starostom obce o pri vypracovaní projektov.  

(Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015; zo dňa 20.05.2015; viď príloha 

v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo dňa 03.06.2015). 

 

 

 



8. OZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 s doplňujúcim návrhom: pomoc pri spracovaní a 

navrhovaní projektov a príprave podkladov k projektom. 

    / uznesenie č. 32 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 

Bod 10. (viď pozvánka) 

 

► Ing. Jana Herchlová: „od roku 2012 a každý nasledujúci rok pokiaľ bude platiť právna 

úprava zavedená Zákonom č. 154/2011 Z. z. to je § 4 ods. 4 zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. je 

daná právna povinnosť plat starostu opätovne raz ročne prerokovať na obecnom 

zastupiteľstve. Plat starostu je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat starostu nemôže byť 

nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutí 

zvýšiť až o 70 %. Návrh na schválenie platu: Plat podľa § 3 ods. 1 Zákona 253/1994 Z .z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom 

znení: súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2014: 858 € 

a násobku podľa počtu obyvateľov 1,65 a násobok podľa § 4 ods. 2   70 %, spolu činí 

2 406,69 €, plat zaokrúhlený na celé euro nahor: 2 407 € v hrubom”. 

(Návrh na schválenie platu starostu obce; viď príloha v materiáloch ZASADNUTIE OZ zo 

dňa 03.06.2015). 

 

 

Pani poslankyňa Irena Sedláková vyjadrila pozmeňujúci návrh, aby plat starostu obce ostal 

v pôvodnej výške z roku 2014. 

  

9. OZ  

I. Prerokovalo: 

            plat starostu obce s pozmeňujúcim návrhom v pôvodnej výške z roku 2014. 

/ hlasovanie: 7, za: 2, zdržal sa: 0, proti: 5 / 

 II. Schvaľuje: 

plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení: 

súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH v roku 2014: 858 EUR 

a 

násobku podľa počtu obyvateľov          1,65 

a 

násobok podľa § 4 ods. 2             70 % 

Spolu:               2 406,69 EUR 

Plat zaokrúhlený na celé euro nahor:    2 407 EUR v hrubom. 

/ hlasovanie:  7,  za: 5, zdržal sa: 2, proti: 0 / 

/ uznesenie č. 33 / 2015 /  

 

 

● Rôzne 

 

► Ing. Jana Herchlová predložila návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. 

Gerharda Ballascha: „na základe Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. § 18 písm. c., 



bodu 6, je možné udeliť odmenu konrolórovi obce vo výške 30 % za jeho mesačného platu, 

ktorý je vo výške 220,00 €, čo činí na mesiac 66,00 €. Za I. Q by to činilo 198,00 €”. 

 

10. OZ schvaľuje 

na základe zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 18 písm. c., bod 6 – odmenu za I. Q. 

2015, vo výške 198,00 €.  

     / uznesenie č. 34 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

11. OZ schvaľuje 

na propagáciu obce Vyšný Medzev 300,00 € na Dňoch regiónu Rudohorie – FARMFEST 

Nováčany v dňoch 20-21.6.2015. Navýšenie položky 637003 o 300,00 €. Poníženie položky 

637005 o /-300/ €. 

     / uznesenie č. 35 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

12. OZ schvaľuje 

Žiadosť Marcela Tatranského zo dňa 03.06.2015; o uskutočnenie hudobno-kultúrneho 

podujatia v priestoroch areálu kúpaliska v časti obce Lucia Baňa so začiatkom dňa 17. júla 

2015 o 12.00 hod. a koncom 19. júla 2015 o 20.00 hod.  

Za organizáciu a bezpečnosť podujatia zodpovedá Marcel Tatranský, ulica Banícka č. 15/35, 

Vyšný Medzev.  

     / uznesenie č. 36 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

13. OZ  

 I. Schvaľuje: 

prenájom objektu Kolkáreň Vyšný Medzev, na ulici HSNP č. 204/164, LV č. 867, na   

parc. č. 447/2 a 447/3 vo výmere 278,63 m
2
 pre fyzickú osobu – podnikateľ Valentín 

Palačik, ulica Štóska, Medzev z dôvodu hodného osobitného zreteľa: zabezpečenie 

kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce Vyšný Medzev na dobu piatich 

rokov. 

II. Doporučuje: 

starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Vyšný Medzev. 

III. Schvaľuje: 

cenu prenájmu vo výške 1 200 € za kalendárny rok. 

/ hlasovanie:  7,  za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0 / 

/ uznesenie č. 37 / 2015 /  

 

14. OZ schvaľuje 

cenu pozemku pri predaji podľa § 9a ods. 8 písm. b a písm. e, zákona č. 138/1991 Z.z. 

o majetku obcí, vo výške 6,00 € za m
2
. 

     / uznesenie č. 38 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

15. OZ schvaľuje 

Zámer odpredaja pozemku obce Vyšný Medzev, HSNP 152, Vyšný Medzev v súlade s § 9a 

ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, pánovi Milošovi Kolesárovi, HSNP 

139/99,Vyšný Medzev a pani Mgr. Andrei Kolesárovej, HSNP 139/99 Vyšný Medzev, na 

parcele č. 331, LV č. 867 vo výmere 206 m
2
. 

      / uznesenie č. 39 / 2015 / ,  / hlasovanie: jednomyseľne - za / 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Michaela Jamnická     ................................... 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Ján Schürger, PhD.,    ................................... 

        

              

Erich Eiben      ................................... 

 

 

 

 

 


