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Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skrabské  

zo dňa 20.1.2023 

 

Prítomní: starosta obce: Rybnický Emil 

                  poslanci OZ: Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta,  

                                        Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, Vavrek Miroslav   

                  Zapisovateľka: Agáta Kachmanová – terénna pracovníčka          

Neprítomní: Ing. Mgr. Čorej Ľuboš (poslanec) – ospravedlnený z osobných dôvodov 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Skrabské 

6. Štatút obce 

7. Schválenie finančných pásem na nákup potravín v ŠJ pre MŠ a ZŠ v Skrabskom 

8. Návrh na sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

K bodu 1:  

Starosta obce o 17:00 privítal všetkých prítomných na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva vo 

volebnom období 2022-2026, ospravedlnil neprítomnosť poslanca Ing., Mgr. Čoreja Ľuboša 

a skonštatoval uznášaniaschopnosť OZ. 

 

K bodu 2:  

Starosta predložil poslancom na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva predložený p. 

starostom.  

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján,  Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

Uznesenie bolo schválené  

 

K bodu 3:  

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Agátu Kachmanovú  a predložil návrh na overovateľov 

zápisnice – p. Eštok Ján a p. Kroka Jozef.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice p. Eštoka Jána a p. Kroku Jozefa 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 4:  

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. Ing. Gajdoša a p. Mgr. Henrietu Fečovú a za 

členov volebnej komisie p. Vavreka Miroslava, p. Ladislava Baloga a p. Mgr. Henrietu Fečovú. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov návrhovej komisie p. Ing. Gajdoša Petra a p. Mgr. 

Fečovú Henrietu a za členov volebnej komisie p. Vavreka Miroslava, p. Baloga Ladislava a p. 

Mgr. Fečovú Henrietu (predseda) 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 5:  

Starosta obce odovzdal volebnej komisii 4 zalepené obálky uchádzačov o post hlavného 

kontrolóra obce Skrabské doručené v stanovenom termíne do 15.1.2023 a požiadal 

o skontrolovanie zaslaných dokladov i splnenia kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie. 

P. Henrieta Fečová a p. Eštok Ján sa spýtali, či uchádzači nemali byť pozvaní na zasadnutie. 

Starosta však rozhodol, že voľba hlavného kontrolóra prebehne bez účasti uchádzačov. Volebná 

komisia následne otvorila postupne obálky všetkých uchádzačov a skonštatovala, že všetci 

uchádzači spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

a taktiež zaslali všetky požadované doklady. Predsedníčka volebnej komisie p. Fečová na 

základe priložených životopisov predstavila OZ všetkých uchádzačov a oboznámila poslancov 

OZ so spôsobom voľby, ktorý je zaznamenaný v zápisnici z volieb. Zapisovateľka následne 

pripravila hlasovacie lístky s menami všetkých uchádzačov. Predsedníčka volebnej komisie 

vyzvala poslancov k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce. Poslanci jednotlivo pristupovali 

k voľbe, prevzali si hlasovací lístok, odobrali sa do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho 

lístka, kde mali zakrúžkovať poradové číslo kandidáta a následne odovzdali hlasovací lístok do 

volebnej obálky.  

Komisia sčítala hlasy a predsedníčka komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Mgr. 

Fečová oznámila výsledky hlasovania:   

Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava – 3 hlasy 

Hudák Jozef – 2 hlasy 

PaedDr. Verbovanec Ľubomír, PhD., MBA – 1 hlas 

Keďže žiaden z uchádzačov nezískal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, 

volebná komisia vyhlásila 2. kolo volieb, do ktorého postúpili 2 uchádzači, ktorí získali najviac 

hlasov a ktoré prebehlo po krátkej prestávke, kedy boli pripravené nové hlasovacie lístky, na 

tom istom zasadnutí OZ. 

Po ukončení 2. kola volieb vyhlásila predsedníčka volebnej komisie výsledky 

hlasovania. 

Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava – 4 hlasy 

Hudák Jozef – 2 hlasy 

Volebná komisia konštatovala, že uchádzačka p. Bc., Ing. Kobyľanová získala v 2. kole 

volieb potrebný počet hlasov na zvolenie a predniesla návrh na uznesenie. Po skončení volieb 
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boli všetky hlasovacie lístky vložené a zalepené do obálky, ktorú podpísali členovia volebnej 

komisie, bola opečiatkovaná úradnou pečiatkou obce a spolu s obálkami všetkých uchádzačov 

bola odovzdaná starostovi obce. Volebná komisia vyhotovila zápisnicu z volieb, ktorá je 

prílohou zápisnice z OZ. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolenie hlavnej kontrolórky obce Skrabské Bc. Ing. 

Kobyľanovej Miroslavy na 6 ročné funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2029 v zmysle ust. § 

18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

na kratší pracovný čas s úväzkom 0,05% a žiada starostu obce o uzavretie pracovnej zmluvy so 

zvolenou hl. kontrolórkou. 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6:  

 OZ skontrolovalo opravu chýb v Štatúte obce, ktorý bol OZ predložený na schválenie 

na minulom zasadnutí a následne ho po prerokovaní schválilo. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje Štatút obce Skrabské 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

 

Uznesenie bolo schválené  
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K bodu 7:  

 Starosta obce predložil OZ žiadosť zastupujúcej vedúcej ŠJ na schválenie finančných 

pásem na nákup potravín v ŠJ v ZŠ i MŠ v Skrabskom a tiež prehodnotenie príspevku zo 

sociálneho fondu na stravovanie pre zamestnancov ZŠ, MŠ i OcÚ. Predložené finančné pásma 

určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1.12.2022 a nadobúdajú účinnosť od 

1.1.2023. OZ prerokovalo danú žiadosť a schválilo najnižšie finančné pásma na nákup potravín 

podľa predloženého návrhu (1.finančné pásmo z finančných pásem A – pre MŠ – 1,70 (desiata, 

obed, olovrant), pre 1. stupeň ZŠ – 1,30 € a pre zamestnancov 1. finančné pásmo z finančných 

pásem B ) a odsúhlasilo tiež navýšenie príspevku na stravovanie pre zamestnancov zo SF 

z terajších 0,20 € na 0,70 €. Na základe schválených finančných pásem žiada o ich zapracovanie 

do VZN o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v zariadení školského stravovania a 

určenie výšky príspevku na režijné náklady 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) 1. finančné pásmo z finančných pásem A pre MŠ i ZŠ a 1.finančné pásmo z finančných 

pásem B zamestnancov 

b) schvaľuje navýšenie príspevku na stravovanie zo SF pre zamestnancov na 0,70 € 

Obecné zastupiteľstvo žiada  

vypracovanie VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v zariadení 

školského stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady prípadne dodatku k VZN 

č.1/2023 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

 

Uznesenie bolo schválené  
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K bodu 8:  

Starosta obce predložil návrh na zvýšenie poplatkov za služby poskytované obcou. 

Využite priestorov kultúrneho domu, domu smútku, poplatkov za vyhlásenie oznamov v 

miestnom rozhlase, kopírovanie dokladov, taktiež predložil návrh, aby sa líšili poplatky pre 

miestnych občanov, od poplatkov pre cudzích občanov. 

Sadzobník poplatkov predložil starosta obce, nasledovne: 

Dom smútku : za dva dni  užívania 25 eur 

                         za tri dni  užívania   35 eur  

 Kultúrny dom : 

•  rodinné oslavy - občania obce do 6 hodín 30 eur viac ako 6 hodín 60 eur 

                                     - cudzí občania do 6 hodín 60 eur a viac ako 6 hodín 120 eur 

•   zábavy, plesy, svadby - občania obce, leto 100 eur, zima 120 eur 

                                               - cudzí občania leto 150 eur,  zima 200 eur 

•   predaje - 15 eur 1hodina 

•   kar – 10 eur leto, 20 eur zima 

Vyhlásenia v miestnom rozhlase: 5 eur relácia 

Kopírovanie dokladov: 

•  1 strana 15 centov, obojstranne 30 centov 

•  farebné kopírovanie 1 strana 20 centov, obojstranne 40 centov 

Overovanie dokladov: 2 eur 

Organizácie pôsobiace v obci  využívajú služby poskytované obcou bez poplatku ( napr. 

hasiči - DHZ, červený kríž, poľovnícke združenie, urbariát ....).  

  

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Skrabské 

na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Balog Ladislav, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, Vavrek 

Miroslav), Proti: 1 (Eštok Ján), Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš)) 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 9: 

V bode Rôzne starosta obce oboznámil poslancov OZ o tom, že v budúcnosti plánuje 

opravu bytovky, ktorá je vo vlastníctve obce. Z Plánu obnovy SR chce získať dostatok financií 

na vypracovanie projektu a obnovu bytovky. Poslanci OZ reagovali kladne, ale problém je však 

so vstupnými nákladmi, konštatoval starosta obce aj poslanci OZ. 

         Starosta informoval poslancov OZ ohľadom vypratania pozemku v blízkostí osady, 

požiadal o odklad na odbore životného prostredia  a plánuje získať financie na vypratanie.         

          Informoval poslancov OZ o zakúpení kontajnerov v množstve 40 kusov, taktiež 

informoval o tom , že sa budú vyvážať len 120 l kontajnery. Veľkokapacitné kontajnery (240 

l) budú odstránené a nahradené 120 l kontajnermi  z dôvodu šetrenia. Informoval tiež o tom, že 

občania si budú môcť zakúpiť na odpad naviac čierne vrecia s označením spoločnosti Fúra, s.r.o 

za 2 €. Poslankyňa p. Fečová H. pripomienkovala tým, že je rozdiel, či v domácnosti využívajú 

120 l kontajner 1, 2 či 3 osoby alebo 6 osôb, pretože od 2 ľudí získa obec poplatok za odpad 

v sume 30 € a od 6 osôb 90 € a tiež.  

Ohľadom školskej jedálne informoval starosta obce poslancov o personálnych zmenách 

a tiež o zakúpení drobného riadu do kuchyne a potrebe väčšej investície na zakúpenie 

plynového sporáka. P. Fečová H. reagovala tým, že v rozpočte boli schválené peniaze na nákup 

materiálu potrebného na fungovanie kuchyne a je potrebné peniaze využiť a veci zakúpiť. 

          Poslanec OZ  p. Eštok J. sa informoval ohľadom posilňovne, jej  vybavenia, fungovania. 

Poslanec p. Vavrek M. spomenul tiež využívanie stolnotenisovej miestnosti a poukázal na 

nekontrolovaný spôsob používania kľúčov od miestností posilňovne a tenisovej miestnosti 

a potrebu viesť evidenciu ľudí, ktorí navštívia dané priestory.  

          Poslanec OZ p. Vavrek M. mal výhrady ohľadom zapisovania poradovníka na 

prenajímanie priestorov kultúrneho domu a jeho využívania na rôzne akcie. P. poslanec Vavrek 

M. podotkol, že je potrebné urobiť nevyhnutné opravy v sále kultúrneho domu, lebo stav je 

žalostný. Poslanec predniesol aj návrh na založenie zošita, v ktorom sa budú evidovať žiadosti 

o prenájom priestorov. 

         Poslankyňa OZ p. Mgr. Fečová H. navrhla, že je potrebné vypracovať rokovací poriadok 

pre vedenie schôdze obecného zastupiteľstva. Súhlasila s tým, že ho vypracuje a všetci prítomní 

súhlasili. 
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         V tomto bode spomenul p. poslanec Eštok J. aj výstavbu domov v rómskej osade a projekt, 

ktorý bol vypracovaný za jeho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Terajší starosta obce 

Rybnického E. vzal na vedomie a sľúbil, že sa v najbližšom čase oboznámi aj so spomínaným 

projektom. 

 Poslanci OZ sa zaujímali o zmluvu s účtovnou firmou PHZ tender, s.r.o., ktorá vedie 

účtovníctvo obce a ktorej spoločníčkou či majiteľkou je bývalá hlavná kontrolórka obce Ing. 

Mariňáková, čo bolo zjavne v rozpore so zákonom. Poslanci žiadajú o zmenu. 

 Obecné zastupiteľstvo sa taktiež vyjadrilo, že ako už viackrát spomínali, všetky zmluvy 

a faktúry by mali byť zverejnené na stránke obce a stále nie sú. 

 Poslanci OZ sa tiež zaujímali, prečo im nebola vyplatená odmena za mesiac december 

2022. Podľa starostu obce majú nárok na odmenu až od 1.1.2023. Poslankyňa p. Fečová H a p. 

poslanec Eštok J. vyjadrili nesúhlas, keďže mandát získali 25.11.2022 a v minulom roku sa 

zúčastnili 3 zasadnutí. Poslanec Eštok J., ktorý bol poslancom OZ aj v minulom volebnom 

období, podotkol, že bývalí poslanci nemali vyplatenú odmenu za celé posledné obdobie ich 

mandátu. 

OZ zistilo niekoľko ďalších nedostatkov, ktoré bude potrebné odstrániť a doriešiť na 

najbližšom stretnutí OZ. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o 

a)  zámeroch starostu obce a projektoch z Plánu obnovy SR 

b) o zakúpení riadu do kuchyne kultúrneho domu i školskej jedálne 

c) o zakúpení smetných kontajnerov pre občanov z MRK, vývoze odpadu i šetrení v rámci 

nakladania s odpadmi v obci 

Obecné zastupiteľstvo žiada a doporučuje starostovi obce Skrabské 

a) viesť písomnú dokumentáciu rezervácií na prenajímanie priestorov kultúrneho domu 

b) viesť dokumentáciu o využívaní priestorov posilňovne a stolnotenisovej miestnosti 

c) zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám všetky 

faktúry za rok 2022 

d) preveriť zmluvu s účtovnou firmou PHZ tender, s.r.o. a zabezpečiť zmenu 
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e) vyplatiť poslancom OZ (súčasným i bývalým) všetky nevyplatené odmeny za obdobie 

trvania mandátu poslanca OZ. 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 (Balog Ladislav, Eštok Ján, Mgr. Fečová Henrieta, Ing. Gajdoš Peter, Kroka Jozef, 

Vavrek Miroslav), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing., Mgr. Čorej Ľuboš) 

 

Uznesenie bolo schválené 

          

K bodu 10:  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré poslanci schválili a je súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 11:  

Starosta sa poďakoval všetkým poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a zasadnutie uzavrel o 20:20 hod. 

 

V Skrabskom, 20.1.2023 

 

Overovatelia zápisnice: Eštok Ján ........................................ 

                                       Kroka Jozef ........................................ 

 

Zapísala: Agáta Kachmanová, terénna pracovníčka obce  ................................ 

 

 

 

 

 

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

Emil Rybnický, starosta obce Skrabské      
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