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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skrabské  

zo dňa 14.12.2022 

 

Prítomní: starosta obce: Rybnický Emil 

                  poslanci OZ: Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta,  

                                        Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav 

                 hosť: Daniela Džamová (riaditeľka MŠ Skrabské) 

Neprítomní: Eštok Ján (poslanec) – PN 

                      Ing. Mariňaková Jana (hlavná kontrolórka obce Skrabské) – služobná cesta  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Schválenie rozpočtu obce Skrabské na rok 2023 a predbežného rozpočtu na r.2024-2025 

6. Schválenie VZN č.1/2023  

7. Zásady odmeňovania poslancov v obci 

8. Štatút obce 

9. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

10. Správa nezávislého audítora účtovnej závierky obce Skrabské za rok 2021 

11. Udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania na funkciu hl. kontrolóra obce 

12. Návrh na určenie kronikára obce 

13. Rôzne (odsúhlasenie OZ o používaní a parkovaní vozidla vo vlastníctve obce, 

odsúhlasenie OZ o používaní súkromného vozidla na pracovné účely, oboznámenie OZ 

o plánovanom zámere spoločnosti ZEOCEM, a.s., Bystré: „Rekonštrukcia pecnej linky 

na výpal slinku“) 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 
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K bodu 1:  

Starosta obce o 17:00 privítal všetkých prítomných na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva vo 

volebnom období 2022-2026, ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky Ing. Mariňakovej 

Jany i poslanca Eštoka Jána a skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ. 

 

K bodu 2:  

Starosta predložil poslancom na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva predložený p. 

starostom.  

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš,  Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené  

 

K bodu 3:  

Starosta obce určil za zapisovateľku zástupkyňu starostu obce Mgr. Henrietu Fečovú a predložil 

návrh na overovateľov zápisnice – Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Ing. Gajdoš Peter. Ohľadom určenia 

zapisovateľa z radu poslancov OZ prebehla medzi poslancami a starostom diskusia, keďže na 

zasadnutí nebola prítomná (z osobných dôvodov) jediná pracovníčku OcÚ Ing. Barnovú, ktorá 

by podľa názoru poslancov mala byť určená starostom ako zapisovateľka, tak ako je to v každej 

inej obci. Poslanci taktiež vyslovili návrh, aby overovatelia zápisníc boli stále tí istí, zmena by 

bola len v prípade neprítomnosti niektorého z overovateľov na zasadnutí. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice Ing., Mgr. Čoreja Ľuboša a Ing. 

Gajdoša Petra.  

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 4: Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. Vavreka Miroslava a p. Baloga 

Ladislava. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov návrhovej komisie  p. Vavreka Miroslava a p. 

Baloga Ladislava. 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5:  

Poslanci vyjadrili nespokojnosť s neprítomnosťou hlavnej kontrolórky ani pri 

prerokúvaní ani pri schvaľovaní rozpočtu obce a taktiež s neprítomnosťou Ing. Barnovej , ktorá 

návrh rozpočtu vypracovala a podľa návrhu predložila OZ. P. Fečová pri tom podotkla, že návrh 

rozpočtu má OZ predkladať starosta obce, čiže je potrebné opraviť prednú stranu (vypracovala: 

Ing. Barnová, predkladá: Rybnický Emil) Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým 

spôsobom, a to na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, v zákonom stanovenej lehote, v 

súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Vyvesený bol dňa 

28.11.2022. Lehota na predloženie pripomienok občanov k návrhu rozpočtu bola do 8.12.2022 

včítane. Celkový rozpočet obce Skrabské je zostavený ako vyrovnaný.  

Pripomienky poslancov k návrhu zmeny rozpočtu v časti výdavky (nakladanie 

s odpadmi 0510-637 a tarifných platov v primárnom vzdelávaní 09121-611), ktorých navýšenie 

je predvídateľnou položkou, neboli do rozpočtu od minulého zasadnutia zapracované. Poslanci 

sa preto dohodli na úprave rozpočtu v roku 2023 rozpočtovými opatreniami podľa § 14 

odstavec 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu počas roka, len po  odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje rozpočet obce Skrabské na rok 2023 

i predbežný rozpočet roky 2024, 2025. 
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Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6:  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o plnení povinnej školskej dochádzky na území 

obce Skrabské, bolo zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce dňa 

28.11.2022. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bola do 8.12.2022.  

V predloženom návrhu VZN na minulom zasadnutí (29.11.2022) bol zmenený oproti 

doteraz platnému VZN č.1/2022 poplatok za komunálny odpad zo súčasných 13 € na 20 € na 

obyvateľa s trvalým pobytom v obci a pre obchodné a výrobné prevádzky v obci zo 100€ na 

155 €, daň za psa z 5 € na 8 € a výška príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v MŠ 

z 3 € na 5 €. Po prerokovaní návrhu sa poslanci na zasadnutí dňa 29.11.2022 dohodli na 

upravených sumách - daň za psa 6 €, poplatok za komunálny odpad 15 € za obyvateľa a 150 € 

za prevádzku v obci na rok, príspevok v MŠ 3 €. 

V tomto bode vyzval starosta obce prítomnú riaditeľku školy Daniely Džamovú, aby 

informovala poslancov o svojej požiadavke navýšenia poplatku v MŠ na 5€, ktorá podľa slov 

p. Džamovej bola schválená už predchádzajúcim OZ. Súčasnému OZ predložila čestné 

prehlásenia troch bývalých poslancov OZ (p. Čorejovej M., p. Haľka J., p .Ondiča J.) o tom, že 

sú si vedomí toho, že zvýšenie poplatku schvaľovali. Doteraz platné VZN č.1/2022, však 

neobsahuje žiaden dodatok o zmene poplatku počas roka 2022 a vo VZN v IV.časti (Miestny 

poplatok) §9 Výška príspevkov v Materskej škole je v bode 2 uvedená suma 3 €. Riaditeľka 

dostala k nahliadnutiu aj zápisnice a uznesenia OZ z roku 2022 (neboli však podpísané 

overovateľmi a tak ich možno pokladať za neplatné), no napriek tomu v nich  nenašla uznesenie 

o schválení zvýšenia poplatku z 3 na 5 €. OZ preto rozhodlo, že neoprávnene prijaté zvýšené 

finančné prostriedky za mesiace 09-12/2022 musí p. riaditeľka MŠ vrátiť rodičom a v novom 

VZN č.1/2023 schvália zvýšený príspevok na 5 €.    

Starosta obce informoval OZ o potrebe schváliť aj navrhovaný poplatok za komunálny 

odpad na 20 €, čo odôvodnil oznámením spoločnosti Fúra, s.r.o. o zvyšovaní cien za vývoz 

komunálneho odpadu nielen o mieru inflácie, o 16 % - 20 %, ale celkovo o približne 40%. 
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K dispozícii už mal aj faktúry od spoločnosti Fúra a tiež vyčíslený nedoplatok občanov na 

daniach a poplatkoch za komunálny odpad v celkovej výške 14 356 €, pričom občania 

z marginalizovanej rómskej komunity dlžia 12 302 €.  Poslanci však naďalej trvali na zvýšení 

poplatku za komunálny odpad len zo súčasných 13 na 15 €, keďže v rozpočtu nebolo 

zapracované zvýšenie oproti roku 2022. Potrebné prípadné zvýšenie tohto poplatku sa bude 

riešiť na najbližšom zasadnutí v roku 2023 formou dodatku  k VZN.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č.1/2022. OZ prerokovalo a schvaľuje upravený návrh VZN 

č.1/2023 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a o plnení povinnej školskej dochádzky na území obce Skrabské (daň za psa 6 €, 

poplatok za komunálny odpad 15 € za obyvateľa a 150 € za prevádzku v obci na rok, príspevok 

v MŠ 5 €). 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 K bodu 7:  

 So zásadami odmeňovania poslancov boli oboznámení poslanci už 9.12.2022, kedy im 

boli doručené mailom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. K daným zásadám nemali 

pripomienky a schvaľujú ich. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v obci Skrabské. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 8:  

 Štatút obce bol poslancom taktiež zaslaný mailom 9.12.2022. V štatúte sa však nachádza 

niekoľko podstatných chýb (okrem iného napr. OZ v Skrabskom nemá uvedených 9 poslancov 

a taktiež sú zriadené pri OZ iné komisie ako sa uvádza v predloženom štatúte), preto sa poslanci 

OZ budú zaoberať týmto štatútom po jeho prepracovaní (oprave) na najbližšom zasadnutí. 

 

Návrh na uznesenie: neprijatý 

 

K bodu 9:  

 Zásady hospodárenia s majetkom obce boli spoločne s ostatnými dokumentami zaslané 

poslancom mailom 9.12.2022. Predkladateľka či pracovníčka OcÚ, ktorá tieto zásady 

spracovala, nebola prítomná na zasadnutí, na otázky poslancov ohľadom týchto zásad, tak 

nemohla odpovedať a preto sa nimi bude OZ tiež zaoberať až na ďalšom zasadnutí. 

 

Návrh na uznesenie: neprijatý 

 

 

K bodu 10:  

 Starosta obce prečítal poslancom správu nezávislého audítora spol. AUDIT CONSULT 

CD, Ing. Drahomíry Maskaľovej, z účtovnej závierky obce Skrabské za rok 2021. K danej 

správe mali opäť poslanci zopár otázok, na ktoré však nemal kto odpovedať a preto sa správou 

budú ešte neskôr zaoberať a požiadali starostu o jej zaslanie mailom každému poslancovi. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o správe nezávislého audítora účtovnej 

závierky obce Skrabské za rok 2021 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 11:  

 V tomto bode programu požiadal starosta obce OZ o udelenie súhlasu na vyhlásenie 

výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce, nakoľko súčasnej hlavnej 

kontrolórke Ing. Jane Mariňákovej končí šesťročné funkčné obdobie. Starosta oboznámil OZ 

s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi, inými požiadavkami na túto funkciu 

i potrebnými dokladmi.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Skrabské. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 12:  

 Starosta obce požiadal OZ o návrh na určenie obecného kronikára. OZ predložil aj 

kroniku obce, ktorá však nebola vedené v súlade s § 35  Štatútu obce Skrabské  a nevykonávali 

sa v nej štvrťročné zápisy. Posledné pravidelné zápisy obsahovala do roku 2005, odvtedy je 

v nej jediný zápis z roku 2015 o preberaní hasičského auta Iveco od ministra vnútra. Poslanci 

vyslovili veľkú nespokojnosť so stavom kroniky a požiadali starostu o zistenie záujmu 

o funkciu obecného kronikára z radu občanov obce a následné jeho menovanie 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na menovanie obecného kronikára. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 13: 

 V tomto bode požiadal starosta obce OZ o súhlas s parkovaním osobného motorového 

vozidla vo vlastníctve obce vo dvore starostu obce a tiež o súhlas k používaniu súkromného 

osobného motorového vozidla na pracovné účely v nevyhnutných prípadoch. Žiadosť 

odôvodnil tým, že momentálne sú pneumatiky obecného vozidla v nevyhovujúcom stave. 

Poslanec p. Ing., Mgr. Čorej sa zaujímal ako bude starosta obce vykazovať pracovné cesty pri 

používaní vlastného vozidla a či má vozidlo havarijnú poistku. Starosta obce dostal súhlas na 

parkovanie obecného vozidla i používanie súkromného vozidla len v nevyhnutných 

a odôvodnených prípadoch a OZ sa zhodlo na tom, aby boli pneumatiky na obecnom vozidle 

vymenené za vyhovujúce., nakoľko to bude potrebné nielen pre bezpečné používanie vozidla, 

ale aj pre blížiacu sa STK. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas starostovi obce k parkovaniu obecného vozidla vo 

vlastnom dvore i k používaniu súkromného osobného motorového vozidla v nevyhnutných 

a odôvodnených prípadoch. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 V bode Rôzne oboznámil starosta obce OZ taktiež o svojej účasti na pracovnom 

stretnutí v spoločnosti ZEOCEM, a.s. Bystré a ich o plánovanom zámere - „Rekonštrukcia 

pecnej linky na výpal slinku“. Obec Skrabské nie je vedená v danom zámere spoločnosti ako 

dotknutá obec, avšak starosta obce informoval o možných dopadoch používania pecnej linky 

na životné prostredie aj v našej obci. Poslancov však informoval o tom, že obec Bystré vyzvala 

spoločnosť ZEOCEM o požiadanie OÚ na posúdenie vplyvov daného zámeru na ŽP a ak sa tak 

nestane, obec Bystré nebude súhlasiť ako dotknutá obec s daným zámerom. 
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Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o plánovanom zámere 

spoločnosti ZEOCEM, a.s., Bystré - „Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku.“ 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 V tomto bode sa poslankyňa p. Mgr. Fečová informovala o centrálnej evidencii pečiatok 

OcÚ Skrabské , nakoľko nový starosta obce nemal pri vybavovaní potrebných záležitostí 

k dispozícii úradnú pečiatku s erbom obce a tak si dal vyrobiť novú. Starosta nemal informáciu 

o používaných pečiatkach OcÚ, ani ich evidencii a pečiatky po predchádzajúcom starostovi p. 

Mičkovi nepreberal. Keďže pracovníčka OcÚ na zasadnutí nebola prítomná, poslancom nemal 

kto poskytnúť informáciu o tom, kto úradnú pečiatku obce má, používa, či existujú evidenčné 

karty pečiatok a vnútorný predpis o ich používaní. OZ tak po dlhej diskusii o možnej nehlásenej 

strate, či zneužívaní pečiatky, ku ktorej novozvolený starosta nemal doteraz prístup, dospelo 

k záveru, že všetky tieto dokumenty ohľadom evidencie a používania pečiatok si prídu 

16.12.2022 skontrolovať osobne u pracovníčky OcÚ. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo žiada OcÚ v Skrabskom o predloženie evidencie pečiatok, evidenčných 

kariet a vnútorného predpisu či smernice o používaní a evidencie pečiatok v zmysle 

odporúčania Ministerstva vnútra SR č.203-2005/06626 z 30.6.2005 pre orgány územnej 

samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov 

a používanie symbolov územnej samosprávy. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 
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 V bode Rôzne opäť dostala slovo aj riaditeľka MŠ p. Daniela Džamová, ktorá na základe 

uznesenia z minulého zasadnutia informovala OZ o počte žiakov MŠ plniacich si povinnú 

predprimárnu dochádzku, aj o dôvodoch ich nedbalej dochádzky (neprechádzajú ranným 

filtrom, neprídu bez ospravedlnenia). Ich nedbalú školskú dochádzku údajne hlásila OcÚ. P. 

riaditeľka informovala poslancov OZ tiež o zložení rady školy pri MŠ a blížiacom sa ukončení 

funkčného obdobia riaditeľky MŠ a teda blížiacom sa výberovom konaní na túto funkciu, 

o ktoré pre nedostatočné finančné ohodnotenie (nulový osobný príplatok a zanedbateľný 

funkčný príplatok) nemá záujem. Taktiež p. riaditeľka informovala OZ o chýbajúcom 

sociálnom zariadení pre zamestnankyne MŠ, ktoré údajne chýba od jej nástupu do MŠ v roku 

2010. OZ sa informovalo, či tieto nedostatky boli hlásené predchádzajúcemu starostovi i OZ. 

 Starosta obce následne informoval OZ o vyhlásení a zverejnení výberového konania na 

funkciu riaditeľky MŠ (termín doručovania prihlášok na výberové konanie je do 5.1.2023) 

a tiež o skončení pracovného pomeru s p. Mitrovou, ktorá vykonávala pomocnú silu v školskej 

jedálni, nakoľko jej končí 31.12.2022 podľa dodatku k pracovnej zmluve pracovný pomer. 

 V tomto bode sa p. poslanec Ing., Mgr. Čorej informoval o možnosti úpravy pozemku 

MŠ, posunutím hlavnej brány  do areálu školy a následným oplotením, za účelom vytvorenia 

parkovacích miest pre rodičov, zamestnancov a zásobovacích áut pre ZŠ a MŠ. Takéto 

parkovisko je podľa neho štandardom v drvivej väčšine MŠ na Slovensku a prispelo by 

k bezpečnosti a plynulej prevádzke na cestnej komunikácií na danej ulici. Tento podnet vyslovil 

na základe situácie ktorá nastala počas snehovej kalamity 12.12.2022, kedy rodičia, 

zamestnanci a zásobovacie auto nemalo kde zaparkovať pri areáli školy kvôli neodhrnutému 

snehu. Rodičia a zamestnanci boli nútení parkovať v okolitých dvoroch a zásobovacie auto 

blokovalo ulicu. Pán starosta ponúkol dochádzajúcim zamestnancom ZŠ a MŠ možnosť 

parkovať na parkovisku pri OcÚ. 

 Keďže na minulom zasadnutí OZ, 29.11.2022, bol daný starostom inventarizačnej 

komisii pokyn na inventarizáciu majetku, predsedníčka tejto komisie, p. poslankyňa Fečová 

opakovanie žiadala o predloženie inventarizačných súpisov. Starosta oznámil, že pracovníčka 

OcÚ p. Ing. Barnová na ich zostavovaní pracuje, nakoľko k dispozícii nie sú.  Pani Fečová 

požiadala pána starostu o ich predloženie najneskôr do 21.12.2022 a taktiež ho požiadala, aby 

boli na internetovej stránke zverejnené nielen oznamy, pozvánky, ale aj zápisnice a uznesenia 

OZ a niekoľko rokov chýbajúce faktúry.     
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 Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie: informácie o dochádzke žiakov MŠ, zložení rady školy pri MŠ, 

chýbajúcom sociálnom zariadení pre zamestnancov v MŠ, o výberovom konaní na funkciu 

riaditeľky MŠ a žiadosť poslanca Ing., Mgr. Čoreja  o vytvorenie miesta na parkovanie pri MŠ 

b) žiada : OcÚ o predloženie potrebných dokladov k vykonaniu inventarizácie 

 

Hlasovanie: Za: 6 (Balog Ladislav, Ing., Mgr. Čorej Ľuboš, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš 

Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Eštok Ján) 

Uznesenie bolo schválené 

          

K bodu 14:  

 Diskusia prebiehala priebežne pri prerokúvaní jednotlivých bodov programov. 

 

K bodu 15:  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré poslanci schválili a je súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 16:  

Starosta sa poďakoval všetkým poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a zasadnutie uzavrel o 23:00 hod. 

 

V Skrabskom, 14.12.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Ing., Mgr. Čorej Ľuboš ........................................ 

                                               Ing. Gajdoš Peter ........................................ 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Fečová, zástupkyňa starostu obce ................................ 

 

............................................................ 

Emil Rybnický, starosta obce Skrabské      
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