// Obecné zastupiteľstvo v Maškovej
Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Maškovej,
konaného dňa 22.04.2021
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Prítomných poslancov a ďalších účastníkov zasadnutia privítala starostka obce Ing. Bronislava
Brablecová a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bol určený: Mgr. V. Arganová
Za overovateľov zápisnice: E. Mikulášová, P. Krajči
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce Ing. Bronislava Brablecová predniesla program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Maškovej:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Rozpočtové opatrenie 2/2021
6. Záverečný účet za rok 2020
7. Voľba hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

Neprítomní:
0
,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“
4. Uznesenia
Starostka informovala o uzneseniach z 11. zasadnutia OZ.
Uznesenia boli splnené.
5. Rozpočtové opatrenie 2/2021.
p. Dolnáková predložila rozpočtové opatrenie 2/2021, ktoré je prílohou zápisnice a informovala
o zmenách.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

6. Záverečný účet za rok 2020
a) Starostka obce predložila poslancom OZ návrh Záverečného účtu Obce Mašková za rok
2020, ktorý bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli a web stránke.
Hospodárenie obce za rok 2020 skončilo vo výške -7 677,63Eur a zostatok finančných
operácií vo výške +7 821,89 Eur. Ročná účtovná závierka bude overená nezávislým
audítorom.
Poslanci prerokovali záverečný účet obce.
Starostka požiadala hlavnú kontrolórku obce, aby predložila stanovisko k záverečnému účtu.
Ing. Vranová predložila stanovisko k Záverečnému účtu Obce Mašková za rok 2020, ktoré je
prílohou zápisnice.
Starostka dala hlasovať o schválení Záverečného účtu obce za rok 2020.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

b) Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení – schodok vo výške -7 677,63 Eur.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová, Krajči

c) Použitie zostatku finančných operácií vo výške 7 821,89 Eur na tvorbu REZERVNÉHO
FONDU OBCE.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová, Krajči

7. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Maškovej na svojom 11. zasadnutí, uznesením č. 121/2021 vyhlásilo
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Mašková a určilo deň konania voľby na 22. apríla
2021, Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra obce určilo na 6,7 % týždenného pracovného
času, t.j. 2,5 hod. týždenne s nástupom do pracovného pomeru 23. apríla 2021. Komisiu na
preskúmanie prihlášok kandidátov na funkciu, určilo v zložení zo všetkých poslancov OZ
a starostky obce.
Prihlášky mali byť podané do 7. apríla 2021 do 15.30 h.
Na obecný úrad bola podaná jedna prihláška – dňa 7. apríla 2021.
Starostka obce vyzvala predsedkyňu volebnej komisie Mgr. Veroniku Aranovú, aby komisia
(členovia: Belko, Vargová) pristúpila k voľbe hlavného kontrolóra Obce Mašková. OZ môže
pristúpiť k voľbe, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Na miesto hlavného kontrolóra Obce Mašková sa prihlásil jeden uchádzač: Ing. Alexandra
Vranová, ktorej dávam slovo. Kandidátka na post hlavného kontrolóra obce. Ing. Alexandra
Vranová, posledných šesť rokov pracovala ako hlavná kontrolórka v obciach Lovinobaňa,
Divín a Mašková.
Následne sa pristúpilo k samotnej tajnej voľbe hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Belko, Mgr. Arganová, Krajči

8. Rôzne
8.1. Na základe predloženia geometrického plánu OZ v Maškovej
A) SCHVAĽUJE
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj pozemku parc. C-KN č. 80/2 o výmere 209 m², záhrada. Uvedená
výmera parcely vznikla odčlenením častí pozemkov: a to
-z parc. E-KN č. 273/1 o výmere 41 m², orná pôda
- z parc. E-KN č. 619/1 o výmere 168 m², ostatná plocha,
podľa Geometrického plánu č. 40142345 – 6/2021 zo dňa 26.02.2021 úradne overeným
Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom G1 – 106/2021 dňa 15.03.2021.
Uvedený pozemok, zapísaný na LV 299, k.ú. Mašková vo vlastníctve Obec Mašková, tvorí
priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 81/1 – zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa
nachádza rodinný dom súpisné číslo 112 vo vlastníctve kupujúcich a k parc. C-KN č. 80/3 m²,
záhrada vo vlastníctve kupujúcich, zapísaných na LV 83, k.ú. Mašková Odkupovaný
pozemok s novou výmerou, svojim využitím tvorí nedeliteľný celok s pozemkami a stavbou
rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich, pozemok bol kupujúcimi dlhodobo užívaný
o čom svedčí oplotenie pozemkov, ktoré sú predmetom zmluvy a pre predávajúcu obec je
pozemok nevyužiteľný.
b/ predaj pozemku pre kupujúcich:
Ján Gonda, rod. Gonda, Mašková 109, 985 11, SR,
Helena Gondová, rod. Bartošová, Mašková, 109, 985 11, SR,

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

B) URČUJE
kúpnu cenu za predávané a odkupované nehnuteľností vo výške 0,50 € za 1 m². Kúpna cena
za pozemok parc. C-KN č. 80/2 o výmere 209 m², je v sume 104,50 € (slovom: jednostoštyri
€).
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

C) ŽIADA - starostku obce
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy s predmetom zmluvy podľa tohto uznesenia
s uvedením určenej kúpnej ceny pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú predmetom predaja
a po jej podpise zverejniť kúpnu zmluvu z na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce s tým,
že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.

8.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku Jozef Belko, rod. Belko a Anna Belková, rod.
Hrončeková
a/ podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj pozemku parc. C-KN č. 341/2 o výmere 93 m², zastavaná plocha,
zameraného geometrickým plánom č. 36626040-25/2021 zo dňa 29.03.2021 úradne
overeným Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom G1 – 171/2021 dňa
31.03.2021.
Uvedený pozemok, zapísaný na LV 192, k.ú. Mašková vo vlastníctve Obec Mašková, tvorí
priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 90 – zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa
nachádza rodinný dom súpisné číslo 123 vo vlastníctve kupujúcich. Odkupovaný pozemok
s novou výmerou, svojim využitím tvorí nedeliteľný celok s pozemkami a stavbou rodinného
domu vo vlastníctve kupujúcich, pozemok bol kupujúcimi dlhodobo užívaný o čom svedčí
oplotenie pozemkov, ktoré sú predmetom zmluvy a pre predávajúcu obec je pozemok
nevyužiteľný.
b/ predaj pozemku pre kupujúcich:
Jozef Belko, rod. Belko, Mašková 123, 985 11, SR,
Anna Belková, rod. Hrončeková, Mašková, 123, 985 11, SR,

Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Krajči
Belko

B) URČUJE
kúpnu cenu za predávané a odkupované nehnuteľností vo výške 0,50 € za 1 m². Kúpna cena
za pozemok parc. C-KN č. 341/2 o výmere 93 m², je v sume 46,50 € (slovom: štyridsaťšesť
eur 50 eurocentov).
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Vargová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči
Mikulášová

C) ŽIADA - starostku obce
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy s predmetom zmluvy podľa tohto uznesenia
s uvedením určenej kúpnej ceny pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú predmetom predaja
a po jej podpise zverejniť kúpnu zmluvu z na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce s tým,
že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.

8.3. Odmena starostu obce za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby – SODB 2021
Odmena starostu obce za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby – SODB 2021
Odôvodnenie:
Kontaktné miesto pre SODB 2021 je zriadené na Obecnom úrade v Maškovej, Mašková 76.
Na kontaktnom mieste je kontaktná osoba, ktorá už počas samosčítania obyvateľov
monitorovala stav sčítania obyvateľov prostredníctvom portálu.
Ak sa obyvateľ nemohol alebo nevedel sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na
splnenie povinnosti sčítať sa môže následne využiť asistované sčítanie. Asistované sčítanie sa
začne od 3.5.2021 a bude trvať 6 týždňov.
Metodickým pokynom ŠU SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020, Čl. 3, bolo odporučené,
„aby činnosť kontaktnej osoby vykonával zamestnanec obce v pracovnom pomere. Ak to nie
je možné, obec môže na vykonávanie činnosti kontaktnej osoby určiť starostu obce.“
Kontaktná osoba vykonáva svoju činnosť buď na základe pracovnej zmluvy, svojho
postavenia starostu obce, v rámci výkonu kompetencie starostu obce.

Keďže Obec Mašková, nemá zamestnanca v pracovnom pomere (na základe pracovnej
zmluvy), ktorý by sa zdržiaval na kontaktnom mieste, musí činnosť kontaktnej osoby
vykonávať starostka obce.
Starostovi obce, ktorý konáva činnosť kontaktnej osoby, obec poskytne odmenu, ktorú
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Obec Mašková dostala na rok 2021 dotáciu v sume 2 369,00 € na SODB 2021. Odmena
starostu obce ako kontaktnej osoby + odvody za zamestnávateľa, bude financovaná z dotácie
zo ŠR.
V zmysle Metodického pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020, čl. 9, „Starostovi
obce alebo zástupcovi starostu obce, ktorí vykonávajú činnosť kontaktnej osoby, obec
poskytne odmenu v sume 1 000,00 eur“. Navrhujeme odmenu starostke obce za túto činnosť
vo výške 500,00 €,, ktorá bude financovaná z dotácie zo ŠR.
8.4. Medzinárodný deň detí
Dňa 05.06.2021 bude pre deti pripravené zábavné popoludnie (ukážky voľne lietajúcich
dravých vtákov (p. Kanát, Mojín), vozenie na koníkovi, ukážky poslušnosti psov (p. Majer),
súťaže, maľovanie na asfalt.
8.5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a) Miestna komunikácia na ulici pri domoch súp. č. 112 - 121 a 127 je v havarijnom stave,
nakoľko pri dome s.č. 121 vymyla voda svah a pri domoch s.č. 112 a 122 je jama.
P. Mgr. Arganová navrhla aby sa urobila aj cesta pri domoch s.č. 54 a 55 (Trnávaka) , nakoľko
aj tá je v zlom technickom stave.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

b) Použitie rezervného fondu
Starostka navrhla na rekonštrukciu miestnych komunikácií použiť finančné prostriedky
z rezervného fondu vo výške 12.000,- Eur.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Vargová, Mikulášová, Mgr. Arganová, Belko, Krajči

9. Diskusia:
prebehla v rámci bodu rôzne.
10. Uznesenie bolo prijaté v znení ako je v prílohe.
11. Záver
- starostka sa poďakovala prítomným za účasť.

...................................................
Ing. Bronislava Brablecová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
V Maškovej, dňa 22.04.2021
Zapisovateľ:
Mgr. Veronika Arganová
Overovatelia zápisnice:
Eva Mikulášová
Peter Krajči

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

