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Zápisnica č. 1N/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš, 

konaného dňa 15.12.2022 
 

 

Prítomní :  6 poslancov OcZ, Mgr. Stanislav Mathia – starosta obce, Ing. Slavomír Očipa 

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

          

         Ospravedlnení poslanci:    Ing. Peter Bauer 

                               Mgr. Peter Humeňanský 

                               Ing. Imrich Kropuch 

       Program :  

1. Otvorenie 

a) schválenie programu rokovania 

b) určenie zapisovateľa 

c) schválenie overovateľov zápisnice 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach edukačnej činnosti predprimárneho vzdelávania 

v Materskej škole Malý Šariš za školský rok 2021/2022. 

3. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2023. 

4. Schválenie VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš. 

5. Schválenie VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý Šariš č. 1/2016 

o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby. 

6. Schválenie VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Malý Šariš. 

7. Schválenie VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za rozvoj. 

8. Schválenie VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš. 

9. Schválenie VZN č. 10/2022 o chove a držaní zvierat na území obce Malý Šariš. 

10. Schválenie prílohy č. 1 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Malý 

Šariš. 

11. Schválenie Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš platné od 

01.01.2023. 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2023 

a k viacročnému rozpočtu. 

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

14. Zásady odmeňovania poslancov OcZ. 

15. Schválenie odmien poslancov OcZ Malý Šariš. 

16. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi. 

17. Určenie platu starostu obce. 

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

2023. 
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19. Schválenie Návrhu na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš. 

20. Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi – Jozef Balla, Malý Šariš 136. 

21. Rôzne. 

22. Záver  

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš otvoril o 18:00 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 6 poslancov, z celkového počtu 9 poslancov, 

takže je uznášania schopné. 

 

a) schválenie programu rokovania 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky. 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať: 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 1/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

Starosta obce sa následne opýtal, či má niekto z poslancov OcZ Malý Šariš návrh na zmenu 

prípadne doplnenie programu rokovania OcZ Malý Šariš. 

- Ing. Pavol Kušnír na základe posledného stretnutia poslancov OcZ Malý Šariš 

navrhol, aby sa z programu rokovania stiahol bod č. 9 Schválenie VZN č. 10/2022 

o chove a držaní zvierat na území obce Malý Šariš. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje stiahnutie bodu č. 9 

Schválenie VZN č. 10/2022 o chove a držaní zvierat na území obce Malý Šariš z rokovania 

OcZ. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 2/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje zmenený program 

rokovania OcZ. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 3/1N/2022 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 PhDr. Zdenku Hudákovú a Stanislava 

Batíka. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje overovateľov 

zápisnice PhDr. Zdenka Hudáková a Stanislav Batík. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov, 

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie 4/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach edukačnej činnosti predprimárneho 

vzdelávania v Materskej škole Malý Šariš za školský rok 2021/2022 

 

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

2021/2022  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 konštatovala, že správa je dostatočne obsiahla 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti. 
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Návrh na uznesenie: OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 

edukačnej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2021/2022. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 5/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

3. Schválenie výšky dotácii a príspevkov z rozpočtu na rok 2023. 

 

Žiadosti o poskytnutie dotácii a príspevkov na činnosť jednotlivých organizácii 

a spolkov pôsobiacich v obci Malý Šariš na rok 2023 prečítal Ing. Pavol Kušnír, ktorý 

zároveň konštatoval, že predmetné žiadosti boli prerokované taktiež na zasadnutí 

obecnej rady. Obecná rada navrhla schváliť tieto sumy dotácii a príspevkov na rok 2023 

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

 

 

Návrh na uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje dotácie  pre rok 2023 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 

          7 000 € 

Slovenský zväz chovateľov holubov Malý Šariš 600 € 

TJ Šľachtiteľ Malý Šariš         11 000 € 

Občianske združenie Lepší Malý Šariš 3 000 € 

 

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

bude daná dotácia použitá. 

 

 

V prípade TJ Šľachtiteľ Malý Šariš je čerpanie 500 € podmienených organizáciou futbalového 

zápasu s Gminou Krasne z Poľskej republiky. Čerpanie zvyšnej časti dotácie je podmienené 

úplným vyúčtovaním za rok 2022. 
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 6/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Šariš schvaľuje finančnú podporu pre organizácie 

pôsobiace v obci Malý Šariš v roku 2023 v rámci rozpočtu obce v nasledujúcom členení: 

 

 

Názov organizácie 

 

Schválená suma 

dotácie na rok 2023 

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 € 

 

 

4. Schválenie VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš. 

 

S Návrhom VZN č. 5/2022 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. 5/2022 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. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý 

Šariš. 

  

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 5/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
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5. Schválenie VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý Šariš č. 1/2016 

o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby. 

 

             S Návrhom VZN č. 6/2022 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. 6/2022 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. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý 

Šariš č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby. 

  

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 6/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

6. Schválenie VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Malý Šariš. 

 

S Návrhom VZN č. 7/2022 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. 7/2022 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. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý 

Šariš č. 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš. 
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 7/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

7. Schválenie VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

S Návrhom VZN č. 8/2022 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. 8/2022 neboli 

v zákonom stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

 

- Poslankyňa PhDr. Zdenka Hudáková navrhuje, aby sa v článku 2 ods. 2 upravila výška 

poplatku za každý začatý meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby 

v členení nasledovne: 

a) stavby na bývanie – výška sadzby 10 €, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 15 €, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu – výška sadzby 15 €, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou – výška sadzby 15 €, 

e) ostatné stavby – výška sadzby 10 €. 

 

 

Pozmeňujúci návrh : Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje v článku 2 ods. 

2 výšku poplatku za každý začatý meter podlahovej nadzemnej časti stavby pre stavby 

v členení nasledovne:  

a) stavby na bývanie – výška sadzby 10 €, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 15 €, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu – výška sadzby 15 €, 
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d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou – výška sadzby 15 €, 

e) ostatné stavby – výška sadzby 10 €. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:  

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvoj so 

zapracovanou zmenou. 

  

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 8/2022 bolo schválené jednomyseľne so zapracovanými zmenami. 

 

 

8. Schválenie VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš. 

 

S Návrhom VZN č. 9/2022 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. 9/2022 neboli 

v zákonom stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

- Poslanec Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa v článku 3  Prevádzka pohrebiska v bode 

1. za prvou vetou doplnila nová veta, ktorej znenie by bolo nasledovné:    

Pohrebisko je rozčlenené na sektory A, B, a C, pričom sektor C je určený na 

pochovávanie zosnulých formou bezpomníkovej zóny. 

- Ing. Pavol Kušnír ďalej navrhuje, aby sa v článku 16 upravil bod 1., a bod 9. nasledovne: 

1. Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov – prenájom hrobového miesta:  

Novoosadené hroby : jednohrob 60 €, 

                                   dvojhrob  120 € 

Prenájom nového hrobového miesta (dvojhrob) bez následného pochovania : 

100 €/rok 
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Už osadené hroby (staré hroby) : jednohrob  20 € / 10 rokov 

                                                     dvojhrob 40 € / 10 rokov    

                                                     detský hrob 10 € / 10 rokov   

 

                       9. Pohrebný obrad realizovaný Obecným úradom (civilný pohreb)  100 € / pohreb 

 

Pozmeňujúci návrh : Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje :  

a) doplnenie novej vety v článku 3  Prevádzka pohrebiska v bode 1. za prvou vetou, ktorej 

znenie by bolo nasledovné:    

Pohrebisko je rozčlenené na sektory A, B, a C, pričom sektor C je určený na 

pochovávanie zosnulých formou bezpomníkovej zóny. 

b) úpravu článku 16 bod 1., a bod 9. nasledovne: 

1. Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov – prenájom hrobového miesta:  

Novoosadené hroby : jednohrob 60 €, 

                                         dvojhrob  120 € 

Prenájom nového hrobového miesta (dvojhrob) bez následného pochovania : 

100 €/rok 

Už osadené hroby (staré hroby) : jednohrob  20 € / 10 rokov 

                                                     dvojhrob 40 € / 10 rokov    

                                                     detský hrob 10 € / 10 rokov   

 

                       9. Pohrebný obrad realizovaný Obecným úradom (civilný pohreb)  100 € / pohreb 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:  

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0 

 

 

Hlasovanie o VZN: Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 9/2022 so zapracovanou zmenou, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš. 

  

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

VZN č. 9/2022 bolo schválené jednomyseľne so zapracovanými zmenami. 
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9. Schválenie Prílohy č. 1 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Malý 

Šariš 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh zmeny prílohy č. 1 Prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska obce Malý Šariš bol poslancom obce vopred zaslaný elektronicky 

a taktiež bol tento návrh zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 30.11.2022.  

 

Následne starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa ceny za nájom multifunkčného ihriska upravili 

nasledovne: 

bod  c)  12,00 € / 1 hodina 

bod  d)  15,00 € / 1 hodina 

bod  e)  20,00 € / 1 hodina 

 

Návrh na uznesenie: OcZ V Malom Šariši schvaľuje Prílohu č. 1 Prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska obce Malý Šariš so zapracovanou zmenou. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 7/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

10. Schválenie Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš platné od 

01.01.2023. 

 

Starosta obce ozrejmil, že návrh zmeny Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou 

Malý Šariš od 01.01.2023 bol poslancom obce vopred zaslaný elektronicky a taktiež bol 

tento návrh zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 30.11.2022. 

 

Následne starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Ing. Pavol Kušnír navrhuje, aby sa prenájom kultúrnej miestnosti pre reklamné akcie 

upravil na 50 € / hodina aj pri malej zasadačke. 

 

 

Návrh na uznesenie: OcZ V Malom Šariši schvaľuje Sadzobník úhrad za služby poskytované 

obcou Malý Šariš od 01.01.2023 so zapracovanou zmenou. 
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Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 8/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

11.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2023 

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 2023 a viacročného rozpočtu 

na roky 2023-2025 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 

2023 chváliť a následne zobrať na vedomie aj návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2025.  

 

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 2023 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 9/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
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12. Schválenie rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2023 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 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 (viď. príloha). 

 

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: 

a) schvaľuje rozpočet obce Malý Šariš na rok 2023,  

b) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2023 – 2025 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 10/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

13. Zásady odmeňovania poslancov OcZ Malý Šariš. 

Starosta obce konštatoval, že návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Malom Šariši bol poslancom obce vopred zaslaný elektronicky. 

 

Následne starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

- Ing. Slavomír Očipa navrhuje, aby sa v § 4 Odmeňovanie zástupcu starostu vypustil bod 

2 a bod 3 sa prečísloval na bod 2. 

Návrh na uznesenie: OcZ v Malom Šariši schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Malom Šariši so zapracovanou zmenou. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  5 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – Ing. Pavol Kušnír. 

 

Uznesenie 11/1N/2022 bolo schválené. 
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14. 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 prípravu a realizáciu pomocných prác počas Malošarišských 

kultúrnych slávností.  

 

Následne starosta obce 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 odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

v Malom Šariši v zmysle predloženého návrhu. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  5 poslancov,  

PROTI – Ing. Radovan Seman,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 12/1N/2022 bolo schválené. 

 

15. 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 216 €. 

 

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 216 € 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

Uznesenie 13/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 
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Pred rokovaním o bode č. 16. starosta obce opustil rokovaciu miestnosť a odovzdal slovo 

svojmu zástupcovi Ing. Pavlovi Kušnírovi. 

 

 

16. Určenie platu starostu obce 

 

Zástupca starostu obce Ing. Pavol Kušnír poprosil poslanca Gabriela Kubu, aby 

predniesol Návrh na určenie platu starostu obce. 

 

Poslanec Gabriel Kuba prečítal prítomným dôvodovú správu v ktorej uviedol, že 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje plat starostovi obce Mgr. Stanislavovi Mathiovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za r. 2021 a násobku 2,20  

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Zároveň Obecné zastupiteľstvo Obce Malý Šariš navrhuje 

v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 20 % mesačne s účinnosťou od 

23.11.2022. 

 

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

vznesené žiadne pripomienky a námietky. 

 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Malý Šariš v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat 

starostovi obce Mgr. Stanislavovi Mathiovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za r. 2021 a násobku 2,20  

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Obecné zastupiteľstvo Obce Malý Šariš schvaľuje 

v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 20 % mesačne s účinnosťou od 

23.11.2022. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  5 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – Ing. Radovan Seman. 

 

Uznesenie 14/1N/2022 bolo schválené. 
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17. Návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

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

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

2023. 

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 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2023. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 15/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

18. Schválenie Návrhu na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny 

a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš“. 

 

Dôvodovú správu vypracoval  Ing. arch. Vladimír Debnár a prečítal starosta obce. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. Poslanci OcZ navrhujú prijať 

nasledovné uznesenie. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

 

1. Berie na vedomie  

Dôvodovú správu k návrhu na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie  

„Zmeny a doplnky č.5/2023  Územného plánu obce Malý Šariš“   

 

2. Schvaľuje 

Alt.2: Začatie obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie 

           „Zmeny a doplnky č.5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš“ podľa prílohy 

č. 2 k dôvodovej správe    
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3. Žiada starostu obce 

 

3.1: Vykonať zákonom stanovené úkony pre zabezpečenie obstarania a spracovania 

Územnoplánovacej dokumentácie 

         

Alt.2:  „Zmeny a doplnky č.5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš“ podľa 

prílohy č. 2 k dôvodovej správe    

            

3.2: Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Územnoplánovacej 

dokumentácie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa ustanovení zákona 

226/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí   

          

                   Alt.2:  „Zmeny a doplnky č.5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš“ podľa 

prílohy č. 2 k dôvodovej správe    

 

4. Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje 

 

podľa § 4  zákona č.226/2011 Z.z., že proces obstarávania a schvaľovania 

Územnoplánovacej dokumentácie 

             

            Alt.2:  „Zmeny a doplnky č.5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš“   

                        potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi   

ministerstvom a obcou Malý Šariš 

 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 16/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

19. Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi – Jozef Balla, Malý Šariš 136 

 

Starosta obce prečítal prítomným žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi od žiadateľa Jozefa Ballu, Malý Šariš 136 

 

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že invalidný dôchodca s poklesomschopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť na 55 % a jeho mesačný invalidný dôchodok je 233,20 €. Jeho 

zvýšené životné náklady nedokážu pokryť náklady na lieky, na zabezpečenie nevyhnutného 

ošatenia, bielizne a obuvi. 

 

Starosta obce následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
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PhDr. Zdenka Hudáková navrhuje schválenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo 

výške 500 € pre žiadateľa. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Šariši schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo 

výške 500 € pre žiadateľa Jozefa Ballu, Malý Šariš 136. 

 

Výsledky hlasovania: 

PRÍTOMNÍ – 6 poslancov 

ZA –  6 poslancov,  

PROTI – 0,  

ZDRŽAL SA – 0. 

 

Uznesenie 17/1N/2022 bolo schválené jednomyseľne. 

 

 

 

20. Rôzne 

 

Starosta obce pripomenul poslancom OcZ, že 3. ročník Vianočnej kapustnice spojenej 

s Vianočnou burzou je naplánovaný na 17.12.2022 so začiatkom o 14:30 hod. 

 

 

 

21. Záver 

 

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

prítomným poďakoval za vykonanú prácu počas celého roka 2022. 

 

Zapisovateľka: Mgr. Ľudmila Hirkalová 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

PhDr. Zdenka Hudáková                                                                 Mgr. Stanislav Mathia 

                                                                                                               starosta obce 

 

Stanislav Batík 


