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Zápisnica č. 6/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, 

konaného dňa 16.12.2021 
 

 

 

Prítomní :  8 poslancov OcZ, Mgr. Stanislav Mathia – starosta obce, Ing. Slavomír Očipa 

- hlavný kontrolór obce, 2 pracovníčky OcÚ, - (viď. prezenčná listina)  

          

         Poslanec Gabriel Kuba - ospravedlnený. 

         

       Program :  

1. Otvorenie 

a) schválenie programu rokovania 

b) určenie zapisovateľa 

c) schválenie zapisovateľov zápisnice 

2. Majetkové prevody 

a) Schválenie prenájmu záberu verejného priestranstva pre umiestnenie Z-Boxu. 

b) Schválenie Darovacej zmluvy a Dodatku č. 1 k darovacej zmluve – darovanie 

nehnuteľnosti v prospech obce Malý Šariš (Ing. Imrich Semančík). 

3. Zmluva o poskytnutí príspevku Vector Parks, a.s. 

4. Schválenie VZN č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda. 

5. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2022. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok 

2022. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2022 

a k viacročnému rozpočtu. 

8. Schválenie rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2022 a viacročného rozpočtu. 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

na školský rok 2020/2021. 

10. Schválenie odmien poslancov OcZ Malý Šariš. 

11. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi. 

12. Schválenie nákupu kopírovacieho stroja. 

13. Rôzne. 

14. Záver  

 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš otvoril o 16:00 hod. a viedol starosta 

obce Mgr. Stanislav Mathia, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je 

zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v pošte 8 poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, 

takže je uznášania schopné. 
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a) schválenie programu rokovania 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať: 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 1/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

- Starosta obce následne navrhol, aby sa z programu rokovania stiahol bod č. 12 

Schválenie nákupu kopírovacieho stroja. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje stiahnutie bodu č. 12 

Schválenie nákupu kopírovacieho stroja z rokovania OcZ. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 2/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

- Starosta obce navrhuje doplniť do programu rokovania OcZ bod č. 12 Dohoda 

o vzájomnej spolupráci a pomoci v oblasti ochrany života a zdravia fyzických osôb, 

majetku a životného prostredia pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác pri 

požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v zmysle zákona 

NR SR č. 314/20001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 

 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje doplnenie bodu č. 12 

Dohoda o vzájomnej spolupráci a pomoci v oblasti ochrany života a zdravia fyzických osôb, 

majetku a životného prostredia pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, 

živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v zmysle zákona NR SR č. 314/20001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi do programu rokovania. 
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 3/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

- Poslankyňa Ing. Eva Harsághy navrhuje doplniť bod rokovania Navýšenie platu starostu 

obce na miesto bodu č. 13, bod č. 13 prečíslovať na bod č. 14 a bod č. 14 prečíslovať na 

bod č. 15.  

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje doplnenie bodu č. 13 

Navýšenie platu starostu obce a prečíslovanie bodov 13. Rôzne na č. 14 a bodu č. 14. Záver na 

č. 15. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 4/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje doplnený a zmenený 

program rokovania OcZ. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 5/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

  

b) určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľku zápisnice bola starostom obce určená Mgr. Ľudmila Hirkalová 

 

 

c) schválenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Vladimíra Vanča a Ing. Imricha 

Kropucha. 
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje overovateľov 

zápisnice Mgr. Vladimír Vančo a Ing. Imrich Kropuch. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  7 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – Mgr. Vladimír Vančo 

 

Uznesenie 6/6/2021 bolo schválené. 

 

 

 

2. Majetkové prevody 

 

a) Schválenie prenájmu záberu verejného priestranstva pre umiestnenie Z-Boxu. 

 

Návrh Zmluvy pre umiestnenie Z-Boxu prečítal starosta obce. Následne starosta obce 

otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Poslanec Ing. Pavol Kušnír navrhuje v zmluve pre umiestnenie Z-Boxu upraviť článok 

I. Predmet zmluvy bod 1.1. doplnením čiarky nasledovne : Prenajímateľ je ako vlastník, 

či je na základe iného ..... 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje doplnenie 

čiarky v článku I. Predmet zmluvy bod 1.1. doplnením čiarky nasledovne : Prenajímateľ 

je ako vlastník, či je na základe iného ..... 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 7/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje prenájom nehnuteľného 

majetku obce Malý Šariš z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 

0,68 m² časti pozemku registra KN-C 36/1 v katastrálnom území obce Malý Šariš  – LV č. 1214 

pre účely alternatívnej poštovej služby, v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia, s.r.o.  so 

sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999, za účelom umiestnenia, 

prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho 

k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré nájomca v oblasti prepravných 

služieb ponúka   ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Nájomné sa určuje na dobu neurčitú, za nájomné 1 Eur/m²/rok, s podmienkou:  

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, o ktorom rozhodne obecné/mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré 

tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.  

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v obecnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 8/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

b) Schválenie Darovacej zmluvy a Dodatku č. 1 k darovacej zmluve – darovanie 

nehnuteľnosti v prospech obce Malý Šariš (Ing. Imrich Semančík). 

 

Návrh Darovacej zmluvy a Dodatku č. 1 k darovacej zmluve prečítal prítomným starosta 

obce. 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje Darovaciu  zmluvu 

a Dodatok č. 1 k darovacej zmluve na základe ktorých Obec Malý Šariš, 080 01 Malý Šariš č. 

104, IČO: 00 327 441, DIČ: 2020543239, dostala do daru nehnuteľnosti nachádzajúce sa 

v katastrálnom území Malý Šariš, okres: Prešov v zmysle geometrického plánu 43/2020 zo dňa 

12.01.2021 vyhotoveným: Ing. František Haník – GEOKART Prešov, 080 05 Prešov, Na 

Vyhliadke č. 12160/15, IČO: 17206057, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 

katastrálny odbor dňa 26.01.2021, pod č. G1-51/2021 a to: 

- parcelu CKN č. 156/15 o výmere 30m2,  

- parcelu CKN č. 162/2 o výmere 33 m2,  

- parcelu CKN č. 164/2 o výmere 26 m2,  

- diel 7 o výmere 53 m2 odchádzajúci od pôvodnej parcely CKN č. 166/3, 

- diel 9 o výmere 57 m2 odchádzajúci od pôvodnej parcely CKN č. 168/2, 

- diel 11 o výmere 63 m2 odchádzajúci od pôvodnej parcely CKN č. 170,  

- diel 13 o výmere 62 m2 odchádzajúci od pôvodnej parcely CKN č. 172/1, 

- diel 15 o výmere 56 m2 odchádzajúci od pôvodnej parcely č. 175/1  
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 9/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

3. Zmluva o poskytnutí príspevku Vector Parks, a.s. 

Návrh Zmluvy o poskytnutí príspevku Vector Parks, a.s. prečítal prítomným poslancom 

OcZ starosta obce. Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.  Zo strany poslancov 

OcZ však neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje Zmluvu o poskytnutí 

príspevku Vector Parks, a.s. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 10/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

4. Schválenie VZN č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda. 

S Návrhom VZN č. 4/2021 boli poslanci OcZ oboznámení, návrh VZN im bol zaslaný 

pred rokovaním OcZ. Návrh VZN bol v zákonom predpísanej dobe zverejnený aj na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce. K návrhu VZN č. 4/2021 neboli v zákonom 

stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda. 

  

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 4/2021 bolo schválené jednomyseľne. 
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5. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2022. 

Žiadosti o poskytnutie dotácii a príspevkov na činnosť jednotlivých organizácii 

a spolkov pôsobiacich v obci Malý Šariš na rok 2022 boli prerokované na zasadnutí 

obecnej rady. Obecná rada navrhla schváliť tieto sumy dotácii a príspevkov na rok 2022 

pre jednotlivé organizácie a spolky pôsobiace v obci Malý Šariš: (viď. príloha).  

 

- Ing. Pavol Kušnír navrhuje navýšiť požadovanú dotáciu pre TJ Šľachtiteľ Malý Šariš 

o 500 €. Navrhované navýšenie dotácie však podmieňuje účasťou futbalového mužstva 

na futbalovom zápase v Poľskej republike.  

 

- Ing. Eva Harsághy odporúča starostovi obce podpísať Zmluvu o poskytnutí dotácie s TJ 

Šľachtiteľ Malý Šariš až po doplnení účelu poskytnutia dotácie, ktorý bude zapracovaný 

aj do zmluvy. 

 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje dotácie  pre rok 2022 v nasledujúcom 

členení: 

 

 

Názov organizácie 

 

Schválená suma 

dotácie na rok 2022 

Rímskokatolícka farnosť Župčany, filiálka Malý Šariš- dotácia na 

letný tábor a prácu s mládežou 

           3 000 € 

Rímskokatolícka farnosť Župčany, filiálka Malý Šariš- dotácia na 

obnovu národnej kultúrnej pamiatky kostol Krista Kráľa 

          6 000 € 

Slovenský zväz chovateľov holubov Malý Šariš 600 € 

TJ Šľachtiteľ Malý Šariš         12 000 € 

Občianske združenie Lepší Malý Šariš 2 000 € 

 

za podmienky, že menované subjekty budú mať v zmluve vyšpecifikovanú činnosť na ktorú 

bude daná dotácia použitá. 

 

V prípade TJ Šachtiteľ Malý Šariš je čerpanie 500 € podmienených účasťou futbalového 

mužstva na futbalom zápase v Poľskej republike. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 11/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje finančnú podporu pre organizácie 

pôsobiace v obci Malý Šariš v roku 2022 v rámci rozpočtu obce v nasledujúcom členení: 

 

 

 

Názov organizácie 

 

Schválená suma 

dotácie na rok 2022 

ZO SZZP Malý Šariš 400 € 

ŽSS Malošarišanka 500 € 

ZO ÚŽS, MS SČK, MO MS a FSS Javorina 850 € 

Šarišské šintire – detská ľudová skupina           2 000 € 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 12/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok 

2022 

 

Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi, ktorý 

prítomným prečítal plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok 

2022. 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Poslankyňa Ing. Eva Harsághy poprosila hlavného kontrolóra obce, aby v zmysle bodu 

2. Plánu kontrolnej činnosti zameral svoju kontrolu práve na kontrolu pridelených 

dotácií jednotlivých organizácií a dodržiavanie náležitostí zúčtovania týchto dotácií. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2022. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 13/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Malý Šariš na rok 

2022 a k viacročnému rozpočtu  

 

Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi Očipovi. 

 

Hlavný kontrolór obce uviedol, že v zmysle § 18 f odsek 1 písm. c) zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – hlavný kontrolór vypracúva odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Vo svojom 

odbornom stanovisku zhodnotil, že Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu 

na roky 2022-2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z.z.  o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 

2022 chváliť a následne zobrať na vedomie aj návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024.  

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 14/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

8. Schválenie rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2022 a viacročného rozpočtu. 

Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce, taktiež bol zaslaný poslancom OcZ pred zasadnutím OcZ. 

Starosta obce udelil slovo Mgr. Zdenke Gruškovej. 

Mgr. Zdenka Grušková informovala poslancov OcZ o návrhu rozpočtu obce Malý Šariš 

na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (viď. príloha). 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov 

OcZ však neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši: 

a) schvaľuje rozpočet obce Malý Šariš na rok 2022,  

b) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2022 – 2024 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 15/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

- Ing. Slavomír Očipa v závere pripomenul, aby sa čerpanie rezervného fondu na rok 

2022 konkrétne špecifikovalo na nasledujúcom zasadnutí OcZ.   

 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 

školy za školský rok 2020/2021. 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021  bola poslancom OcZ zaslaná elektronicky.  

 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. K správe neboli vznesené žiadne 

pripomienky a námietky. 

 

- Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková podotkla, že v Materskej škole je za posledný rok 

vidno veľkú kvalitatívnu zmenu k lepšiemu. 

- Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Očipa navrhuje upriamiť pozornosť na 

ekonomickú stránku. Upozornil, že ak to dovoľuje kapacita je vhodné počet prijatých 

detí navýšiť, aby nedochádzalo k poklesu finančných prostriedkov vzhľadom 

k vysokým nákladom na materskú školu, ktoré obec potom musí kompenzovať. 

 

Návrh na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 

edukačnej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2020/2021. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 16/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 
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10. Schválenie odmien poslancov OcZ Malý Šariš. 

 

Návrh na udelenie odmien a mimoriadnych odmien pre všetkých poslancov OcZ predniesol 

starosta obce (viď. príloha). Starosta obce ozrejmil, že mimoriadne odmeny pre všetkých 

poslancov OcZ boli navrhnuté za pomocné práce pri povodniach, ktoré obec postihli v lete, ale 

aj za realizáciu pomocných prác a úprav okolia počas rekonštrukcie multifunkčného ihriska.  

 

Následne starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Poslanec Ing. Radovan Seman mal k tomuto bodu dve poznámky: 

a) „Táto odmena je spojená aj s brigádou na multifunkčnom ihrisku. Svojou účasťou 

na tejto brigáde som sa snažil pomôcť obci a ušetriť peniaze pre obec“. 

b) „Na tejto brigáde sa zúčastnili a pracovali aj niektorí občania našej obce a 

pracovali zadarmo“. 

Preto aj z týchto dôvodov sa rozhodol tento návrh nepodporiť. 

 

- Poslanec Mgr. Peter Humeňanský má rovnaký názor ako poslanec Ing. Radovan Seman. 

Prehlásil, že ak niekedy niečo pre obec robí, tak to robí bez nároku na odmenu 

a nepotrebuje byť za to finančne ohodnotený. Z tohto dôvodu tento návrh taktiež 

v hlasovaní nepodporí 

 

- Starosta obce ozrejmil, že pridelenie mimoriadnych odmien nepovažuje za 

neoprávnené, nakoľko odmeny pre poslancov sú schválené v rámci uvedenej kapitoly 

v rozpočte obce. V prípade schválenia, môžu poslanci použiť uvedené zdroje na 

dobročinné účely, či charitu. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

v Malom Šariši v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – Ing. Radovan Seman a Mgr. Peter Humeňanský,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

 

Uznesenie 17/6/2021 bolo schválené. 
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11. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

 

Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce : v súlade s § 18 c bod 5 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi 

schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.  

Hlavnému kontrolórovi obce bola Obecným zastupiteľstvom v Malom Šariš dňa 

11.02.2020 uznesením č. 8/1/2020 schválená mesačná odmena vo výške 20 % z mesačného 

platu s platnosťou od 01.03.2020. Návrh na schválenie odmeny do maximálne výšky 30 % 

činí 168 €. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. 

Slavomírovi Očipovi vo výške 168 € 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 18/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

 

12. Schválenie Dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci v oblasti ochrany života 

a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a pri 

vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných, že uvažoval aj o založení vlastného 

Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru, aby sme splnili zákonom stanovené 

podmienky. Vzhľadom k tomu, že nebol záujem vytvoriť vlastný dobrovoľný hasičský zbor 

musí obec pre splnenie zákonom stanovených podmienok uzatvoriť dohodu s iným DH a ZZ, 

ktorej predmetom bude vzájomná spolupráca v oblasti pomoci ochrany života, zdravia 

fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných 

prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 

 

Následne starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ však 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci 

v oblasti ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred 

požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi s Dobrovoľným hasičským a záchranným zborom, o.z. Chmeľov. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  8 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 19/6/2021 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Pred rokovaním o bode č. 13. starosta obce opustil rokovaciu miestnosť a odovzdal slovo 

svojmu zástupcovi Ing. Pavlovi Kušnírovi. 

 

 

 

13. Navýšenie platu starostu obce o 5 %. 

 

Zástupca starostu obce Ing. Pavol Kušnír poprosil poslankyňu Ing. Evu Harsághy, aby 

predniesla Návrh na určenie platu starostu obce z dôvodu, že ona bola predkladateľkou tohto 

návrhu. 

 

Ing. Eva Harsághy prečítala prítomným dôvodovú správu v ktorej uviedla, že v zmysle 

§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže miestne zastupiteľstvo rozhodnutím 

zvýšiť základný plat starostu až o 60 %. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je náročné obdobie, 

témy a dobré výsledky v rozvoji v nadväznosti na náročnosť práce, veľkosť obce, počet 

obyvateľov obce a zodpovednosť výkonu verejnej funkcie si podľa nej starosta zaslúži odmenu. 

Z tohto dôvodu navrhuje zvýšiť základný plat starostovi obce Malý Šariš o ďalších 5 % t.j. 

celkovo o 15 % s účinnosťou od 01.01.2022.  

 

Následne zástupca starostu otvoril rozpravu k tomuto bodu. Zo strany poslancov OcZ neboli 

vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši určuje Mgr. Stanislavovi 

Mathiovi, starostovi obce Malý Šariš základný mesačný plat podľa § 4 ods. 1., zákona 

253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov navýšený o 15 % podľa ods. 2 menovaného zákona s účinnosťou 

od 01.01.2022. 
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 8 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – Ing. Radovan Seman a Mgr. Peter Humeňanský. 

 

Uznesenie 20/6/2021 bolo schválené. 

 

Zástupca starostu obce Ing. Pavol Kušnír následne po ukončení hlasovania zavolal späť 

do rokovacej miestnosti starostu obce a odovzdal mu ďalšie vedenie rokovania OcZ.  

 

 

14. Rôzne 

 

a) Starosta obce navrhuje Rade školy v spolupráci s riaditeľkou materskej školy zvolať 

zasadnutie Rady školy z dôvodu riešenia problémovej situácie ohľadom Ing. Daniela 

Novotného a jeho nedodržiavania platných protipandemických opatrení a vyhrážok 

zamestnancom materskej školy. 

 

- Ing. Eva Harsághy súhlasí, že s takouto situáciou sa niečo robiť musí, ale nesúhlasí 

s tým, aby sa situácia riešila vylúčením dieťaťa zo školy, pretože týmto potrestáme dieťa 

a nie rodiča. 

- Mgr. Vladimír Vančo navrhuje, aby sa Ing. Danielovi Novotnému vysvetlilo, že je 

potrebné dodržiavať platné pravidlá, resp. mu môžeme odporúčať, aby sám požiadal 

o zmenu školy. 

 

b) Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 15.11.2021 bola zverejnená 

výzva zameraná na triedený zber odpadov tzv. kompostoviská. Obec mala takýto 

projekt spracovaný úž v roku 2016 avšak projekt podaný nebol nakoľko v tom čase bola 

výzva stiahnutá. Starosta obce zároveň ozrejmil, že aby sme sa do výzvy mohli zapojiť 

je potrebné aktualizovať rozpočet a podať žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. 

 

c) Mgr. Peter Humeňanský sa dotazoval, ako sú využívané paušálne služby právneho 

zástupcu obce. 

 

- Starosta obce odpovedal, že právny zástupca spracováva všetky zmluvy, rôzne potrebné 

odvolávania napr. v súčasnosti rieši odvolanie Obce Župčany, ale taktiež poskytuje na 

požiadanie rôzne právne rady. 

 

d) Mgr. Peter Humeňanský sa následne opýtal v akom štádiu je kolaudácia kanálu cez 

pozemok p. Molčana. 

 

- Starosta obce mu odpovedal, že pozemok cez ktorý je vedená kanalizačná vetva je vo 

vlastníctve dcéry p. Molčana. Menovaná však do dnešného dňa nepodpísala Zmluvu 
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o zriadení vecného bremena nakoľko sa trvale zdržiava v Bratislave. Zmluvu o zriadení 

vecného bremena neprišli podpísať ani ďalší vlastníci  a to Jozef Grega, Miroslav Grega, 

Jana Gregová a ani Pavlína Kundrátová. Predmetnú zmluvu zatiaľ podpísal len Ing. 

Karol Bortel. 

 

- Pán Molčan nám odmietol dať telefonický kontakt na dcéru z dôvodu, že všetky 

náležitosti bude za svoju dcéru vybavovať on. 

 

- Kolaudácia novovybudovanej kanalizácie sa bude riešiť s Okresným úradom Prešov, 

Odborom životného prostredia. Pred samotnou kolaudáciou je potrebné požiadať 

o zmenu stavby pred dokončením. 

 

e) Poslanec Ing. Radovan Seman si myslí, že v dohľadnom čase je potrebné vykonať kroky 

k zriadeniu vecného bremena. 

 

 

Poslanci OcZ žiadajú starostu obce, aby vyzval pani Molčanovú k podpisu 

zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 

 

f) Poslanec Mgr. Peter Humeňanský sa následne dopytoval, ako je zdaňovaný pán Molčan 

vzhľadom k tomu, že na pozemku p. Molčana je v súčasnosti skládka stavebného 

materiálu. Podľa jeho názoru je potrebné ho zdaniť ako právnickú osobu. 

 

- Starosta obce odpovedal, že pozemok je vo vlastníctve dcéry pána Molčana a tá je 

zdaňovaná ako fyzická osoba. 

 

 

g) Mgr. Peter Humeňanský sa ďalej dotazoval, že na poslednom zastupiteľstve bolo 

povedané, že Obec Župčany má k dispozícii návrh zmluvy na pripomienkovanie 

zaujíma ho, či došlo v tejto veci k posunu, či bol určený nejaký termín 

pripomienkovania. 

 

- Starosta obce mu odpovedal, že mal záujem stretnúť sa so starostom obce Župčany ešte 

tento týždeň, no starosta obce Župčany mu uviedol, že tento týždeň sa stretnúť nemôžu 

z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. V závere starosta obce uviedol, že jeho 

snahou je predložiť zmluvu na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva 

v mesiaci 01/2022. 

 

 

h) Poslanec Mgr. Peter Humeňanský položil starostovi obce otázku, či je obec ku 

kolaudácii domov „za družstvom“ viazaná dokončeným chodníkom alebo sa môžu 

domy skolaudovať aj bez vybudovaného chodníka. 

 



16 

 

- Starosta obce mu odpovedal, že on sa k tomu už vyjadril. Stavebníci boli upozornení, 

aká je tam situácia a obec im chodník v súčasnosti určite stavať nebude. Je však pravda, 

že dopravná situácia je tam naozaj zlá a skôr, či neskôr tam ten chodník bude musieť 

byť zrealizovaný. Momentálne sú však dôležitejšie úseky v obci, kde chodník taktiež 

nie je vybudovaný. 

 

 

i) Poslanec Jozef Hrušovský sa opýtal, ako sa bude riešiť situácia na ulici „Telekča“, 

pretože v čase od 15:00 do 17:00 hod. je to hotová katastrofa. 

 

- Starosta obce odpovedal, že dopravná polícia tam chodí, ale nemôžu tam stáť každý 

deň. Dodržiavanie dopravných pravidiel je na ľuďoch. Nemáme žiadne páky, aby sme 

zabránili ľuďom porušovať dopravné predpisy. 

- Ing. Radovan Seman sa zapojil do rozpravy a povedal, že on by písal na dopravný 

inšpektorát každý druhý týždeň, aby tam chodili merať rýchlosť. 

 

 

j) Poslanec Mgr. Peter Humeňanský sa ešte dotazoval, že čo sa deje na „pastvisku“ pretože 

sú tam neskutočné zmeny.  

 

- Starosta obce mu odpovedal, že stavbu povoľoval Okresný úrad Prešov, odbor 

životného prostredia na žiadosť Urbárskeho a pasienkového spoločenstva, p.s. Malý 

Šariš. Obec v konaní dávala svoje stanovisko, kde si stanovila svoje podmienky. Prvou 

z podmienok bol 70 cm násyp ornice nad „depóniu“ a druhou dôležitou podmienkou 

bolo vybudovanie vodozádržných opatrení. 

 

 

15. Záver 

 

         Zasadnutie OcZ ukončil starosta obce Mgr. Stanislav Mathia. V závere všetkým 

prítomným poďakoval za vykonanú prácu počas celého roka 2021. 

 

Zapisovateľka: Mgr. Ľudmila Hirkalová 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Ing. Imrich Kropuch                                                                   Mgr. Stanislav Mathia 

                                                                                                               starosta obce 

 

Mgr. Vladimír Vančo 


