
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 13.07.2012. 
  

Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, predloženie  programu zasadnutia.  
2. Voľba overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Určenie zapisovateľa.  
5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.  
6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
    v obci Hontianske Moravce. 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hontianske Moravce za r. 2011. 
8. Návrh záverečného účtu obce Hontianske Moravce za r. 2011. 
9. Informácia o schválení žiadostí o NFP  na zateplenie ZŠ a výstavbu tržnice. 
10. Rôzne. 
11. Záver.  

K bodom zasadnutia: 

K bodu 1. Otvorenie, predloženie  programu zasadnutia 

Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Rudolf Gabryš privítal prítomných, konštatoval, že na zasadnutí je  
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Následne predložil program zasadnutia. Program zasadnutia  bol schválený bez pripomienok.  

K bodu 2. Voľba overovateľov zápisnice.  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci:  Jaroslav Jenčo a Marcel Prístavka 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhovú komisiu poslanci zvolili v zložení: Peter Jankov a Ján Melicherčík 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľa starosta obce určil p. Ľubomíra Juchu. 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.  

Správu predložil starosta obce. Konštatoval, že na minulom zastupiteľstve bolo prijaté len jedno uznesenie, ktorým 
bolo schválené podanie žiadosti o zriadenie školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce - Základnej 
umeleckej školy a jej zaradenie do siete školských zariadení v zmysle ust. zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov. Uznesenie bolo splnené a žiadosť bola podaná. 

K bodu 6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v obci  
Hontianske Moravce. Správu zo zasadnutia komisie predložil p. Baláž a je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hontianske Moravce za r. 2011. 
Stanovisko predložil hlavný kontrolór p. Blahút a je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu 8. Návrh záverečného účtu obce Hontianske Moravce za r. 2011. Návrh predložila ekonómka p. Krajčová. 
Materiál poslanci obdržali písomne v predstihu aby ho mohli pripomienkovať. 

- p. Marcel Prístavka vzniesol vecné pripomienky k niektorým nezrovnalostiam v počítaní, ktoré boli v materiáli  
  opravené. Ďalej sa dotazoval na niektoré položky nákladov. Na dotazy mu odpovedala p. Krajčová, ktorá vysvet- 
  lila jednotlivé položky.  
Po zodpovedaní dotazov a oprave pripomienok bol záverečný účet schválený.  

K bodu 9. Informácia o schválení žiadostí o NFP  na zateplenie ZŠ a výstavbu tržnice. Informáciu predložil  
p. Jucha. Informoval poslancov o o schválení podaných žiadostí a o výške finančných prostriedkov určených na 
realizáciu projektov. 
 
K bodu 10. Rôzne. 
V bode rôznom požiadali o slovo poslanci i občania obce. 
p. Prístavka položil starostovi dotaz, že prečo nechodí blahoželať občanom k ich jubileám, či tak robí len pred voľbami 
aby si získal voličov. Starosta mu odpovedal, že pravidelne chodí i teraz k občanom, ktorí sa dožívajú 
významných osobných výročí a ostatným občanom sa zasielajú listové blahoželania. 



Ďalej sa pýtal prečo sa stavalo ihrisko pod školou či neboli i dôležitejšie veci potrebnejšie pre rozvoj obce a prečo 
sa výstavba financovala z úveru. Starosta mu odpovedal, že výstavba bola odsúhlasená bývalým zastupiteľstvom  
obce i financovanie z úveru nakoľko nebola iná možnosť získania finančných prostriedkov. Ihrisko je postavené 
kvalitne a slúži svojmu účelu najme deťom zo ZŠ, ale môžu ho využívať i občania obce. 
Ďalší dotaz smeroval na protipovodňové opatrenia. Pýtal sa prečo sa dáva na tieto opatrenia tak málo finančných  
prostriedkov a prečo sa brigádnicky nevyčistí Lišovský potok. Starosta mu odpovedal, že väčšina opatrení sa už 
v obci vykonala tak aby sa zabránilo nečakaným povodňovým udalostiam a Lišovský potok nemôžeme upravovať 
lebo nie je obecným vlastníctvom, spravuje ho Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý nemá finančné prostried- 
ky na jeho úpravu. 
Ďalej p. Prístavka navrhol zriadiť v cintoríne urnový háj aby neboli urny roztrúsené po ploche cintorína. 
p. Prístavka sa pýtal i na vzťahy s Urbárskou spoločnosťou, ktorá má v prenájme obecné lesy a ťaží tam drevo. 
Či je zmluva s urbárom výhodná pre obec. Starosta mu odpovedal, že zmluva s urbárom sa ťažko uzatvárala pričom sa 
hľadali čo najvýhodnejšie podmienky pre obec. Ťažbu dreva kontroluje štátny kontrolný úrad vo Veľkom Krtíši 
a urbárska spoločnosť zodpovedá za dodržiavanie ťažobných plánov. Po ďalšej polemike starosta navrhol stretnutie  
poslancov s predstaviteľmi urbárskej spoločnosti, kde budú dotazy prediskutované nakoľko on sa nevie k niektorým 
vyjadriť. 

p. Foltánová navrhla aby sa obecné zastupiteľstvá filmovali a potom premietali v káblovej televízii.  
Poukázala na nekvalitný príjem káblovej televízie a pýtala sa na úver, ktorý bol  braný na asfaltovanie ulíc  
Družstevná a Rozmarínová a čo je ešte rozostavané v obci, aké má obec podielové cenné papiere a pohľadávky  
obce. Na jej dotazy odpovedal starosta obce. 

p. Múčková navrhla zamyslieť sa na vzhľade internetovej stránky obce a poukázala na rušenie nočného kľudu  
hlučnou hudbou. Ďalej sa pýtala koľko psov má p. Lojová. Na rušenie nočného kľudu jej odpovedal p. Melicherčík, 
že hudbu počuť z Dudiniec a na počet psov p. Lojovej odpovedal p. Jucha, že starosta obce ani iný zamestnanec  
obce nemá právo vstupu na pozemok p. Lojovej za účelom zistenia počtu psov a tento počet si nahlasuje  
a zodpovedá zaň len majiteľ psov. 

p. Terenová verejne poďakovala p. Prístavkovi za pomoc pri organizovaní výletu detí MŠ a sponzorovanie vstupu detí do 
ZOO v Bojniciach. 
 
Na záver starosta informoval prítomných o pripravovanom podujatí „Beh zdravia“ a o plánovanej oprave cesty od 
Hontianskych Moraviec po Lišovskú križovatku , Sudince až po Hontianske Tesáre. Ďalej informoval poslancov 
o finančnej zadĺženosti obce v rámci doterajších úverov ako i o potrebe prefinancovania schválených projektov 
na zateplenie ZŠ , výstavbu tržnice a asfaltovanie MK  formou úveru. 
 
 
 
V Hontianskych Moravciach  21.06.2012                                                                    
                                                                                                                                                          

Zapísal:  Ľubomír Jucha                                                                                                                                                                                                                                           
 
Overovatelia zápisnice: 
                                                                                                                              
...........................................                                                                                        .........................................                                                                
MUDr. Jaroslav Jenčo                                                                                                       Ing. Rudolf Gabryš 
                                                                                                                                                starosta obce 
                  
 
...........................................                                                                                        .........................................                                                                                                                        
Ing. Marcel Prístavka                                                                                                           Ľubomír Jucha                                                            
                                                                                                                                              prednosta OcÚ 

 
 
 
 
 
 
 


