Zápisnica
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Martinček,
konaného dňa 06.07.2022.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Juraj Bobek, starosta obce
Poslanci: Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík

Ďalší prítomní:

Ing. Marián Hančík, hlavný kontrolór obce
Silvia Kohútová, zamestnanec obce

Ospravedlnený:

Milan Surový

Verejnosť:

Martin Bobek

PROGRAM :
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ pre voľby v roku 2022
Určenie platu a úväzku starostu obce pre nové funkčné obdobie
Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021
Výzva na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov
Deň obce pri príležitosti otvorenia športovo oddychového areálu
8. Rôzne
9. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Juraj Bobek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a konštatoval,
že rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
a v zmysle znení neskorších zmien a doplnkov, počet prítomných poslancov je 4 a OZ je
uznášania schopné. Informoval prítomných, že zo zasadnutia bude vyhotovený zvukový
záznam. Starosta obce určil za zapisovateľa Mgr. Jána Brtku a za overovateľov PaedDr.
Moniku Brtkovú a p. Jarmilu Ovadovú. Starosta obce predložil zverejnený návrh programu
zasadnutia zastupiteľstva a dal o programe hlasovať.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4 (Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík)
0
0
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení č. 97 - 101/2022 predniesol hlavný kontrolór Ing. Marián Hančík.
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K bodu 3. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ pre voľby v roku 2022
Starosta obce informoval o povinnosti určiť obvody a počty poslancov OZ pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2022 podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Medzi poslancami prebehla diskusia a bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 102/2022
K určeniu volebného obvodu a počtu poslancov OZ pre voľby v roku 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Martinček
A. Určuje
pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona
č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jednomandátový
volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov v obci Martinček, v ktorom sa budú voliť 5 (piati)
poslanci.
B. Tvorí
pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014
o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný
obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta, je zhodné s
územím obce.
C. Žiada
Starostu obce zverejniť určené volebné obvody a počty poslancov v nich pre voľby poslancov
obecných zastupiteľstiev v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o
podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

4 (Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík)
0
0
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 4. Určenie platu a úväzku starostu obce pre nové funkčné obdobie
Starosta obce informoval o povinnosti určiť plat a úväzok starostu obce pre nové funkčné
obdobie podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Skonštatoval, že obci
pribúda čoraz viac kompetencií, je viac administratívy, školení a povinností pri bežnej práci
ale aj získaní dotácií a eurofondov. Aby sa starosta vedel plnohodnotne venovať svojej práci
je potrebné aby bol na plný úväzok. Medzi poslancami prebehla diskusia, kde predniesli
poslanci svoje návrhy úväzkov starostu obce s poznámkami:
p. Dušan Pavlík navrhol 50% až 75% úväzok (je potrebné šetriť finančné prostriedky na plate
starostu a účtovníčky a znížiť ich úväzky, v obci sa za posledné volebné obdobie neurobilo
nič, je za zrušenie obecného úradu a pričlenenie sa k obci Likavka)
Mgr. Ján Brtko je za 100% úväzok (obec sa rozrastá a práce pribúda)
p. Jarmila Ovadová je za 100% úväzok
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Uznesenie č. 103/2022
K určeniu platu a úväzku starostu obce pre nové funkčné obdobie
Obecné zastupiteľstvo obce Martinček
Určuje
plat starostu v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990 a Zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v sume 1 999
EUR a rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 pre celé funkčné obdobie na plný úväzok.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie nebolo prijaté.

2 (Mgr. Ján Brtko, Jarmila Ovadová)
2 (PaedDr. Monika Brtková, Dušan Pavlík)
0
0
1 ( Milan Surový)

Uznesenie č. 104/2022
K určeniu platu a úväzku starostu obce pre nové funkčné obdobie na návrh p. Dušana Pavlíka
Obecné zastupiteľstvo obce Martinček
Určuje
plat starostu v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990 a Zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v sume 1 499
EUR a rozsah výkonu funkcie starostu obce v zmysle § 11 odsek 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 pre celé funkčné obdobie na 0,75% úväzok.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie nebolo prijaté.

2 (PaedDr. Monika Brtková, Dušan Pavlík)
1 (Mgr. Ján Brtko)
1 (Jarmila Ovadová)
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 5. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021
Starosta obce predložil poslancom správu audítorky p. Ing. Jozefíny Smolkovej, ktorá
vykonala v dňoch 16.05. – 19.05.2022 audit v obci Martinček. O výsledku previerky vydala
správu a dodatok k správe - List manažmentu obce, ktorého znenie bolo predložené
poslancom OZ. Následne bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 105/2022
K správe audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok
2021.
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Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

4 (Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík)
0
0
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 6. Výzva na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy z plánu obnovy.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na obnovu verejných a
pamiatkovo chránených budov.
Predmetná výzva sa okrem pamiatok týka aj budov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred
01.01.1980. Dotácia je v rozsahu: 240 0000 EUR - 6 000 000 EUR
Pomer dotácie: 100%
Predmetom môžu byť aj budovy inde neoprávnené - kultúrne domy, školy, nevyužívané,
budovy, ktoré spĺňajú predmetnú charakteristiku.
Obnova MŠ by zahŕňala projektovú dokumentáciu, výmenu elektroinštalácie, opravu
schodištia, krovu, strechy a vykurovania.
Medzi poslancami prebehla diskusia a následne bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 106/2022
K výzve na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy, vypracovanie projektovej
dokumentácie a podanie žiadosti o získanie dotácie na obnovu verejných budov a pamiatkovo
chránených budov na budovu materskej školy.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

4 (Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík)
0
0
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 7. Deň obce pri príležitosti otvorenia športovo-oddychového areálu
Starosta obce informoval poslancov o plánovanej akcii „Deň obce pri príležitosti otvorenia
športovo oddychového areálu“, ktorá sa má uskutočniť v sobotu 23.7.2022.
Počas akcie budú zástupcovia stolného tenisu, hasičov a poľovníkov variť 3 kotle gulášu, pre
občanov Martinčeka a organizátorov zadarmo. Pre deti bude k dispozícii nafukovací hrad
a možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží. V programe je aj futbalový turnaj medzi výberom
hráčov z Ružomberka a mužstvom z Likavky, ukážky hasičskej techniky, vystúpenie skupiny
a zábava. Hasiči postavia stany, zapožičané bude aj sedenie do stanov. Budú aj stánky
s občerstvením a s remeselnými výrobkami.
Starosta požiadal poslancov o pomoc pri príprave a organizácii podujatia a predloženie
návrhov k akcii.
Pri diskusii bolo navrhnuté zakúpiť nový stan, kotlinu, zapožičať (zhotoviť) toaletu, zapožičať
poľnú kuchyňu alebo kotlinu z Likavky, osloviť hudobné skupiny, informovať sa o pódiu,
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osloviť príslušníkov policajného zboru na ukážky techniky alebo psovodov, skupinu
šermiarov, sokoliarov a zhotoviť plagáty s programom akcie.

Uznesenie č. 107/2022
Ku dňu obce pri príležitosti otvorenia športovo oddychového areálu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 8 000 EUR z prostriedkov rezervného fondu na akciu „Deň
obce pri príležitosti otvorenia športovo oddychového areálu“.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4 (Mgr. Ján Brtko, PaedDr. Monika Brtková, Jarmila Ovadová,
Dušan Pavlík)
0
0
0
1 ( Milan Surový)

K bodu 8. Rôzne
Starosta otvoril bod Rôzne a vyzval prítomných na prednesenie príspevkov.
PaedDr. Monika Brtková, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu, vyzvala
členov komisie na určenie dátumu zasadnutiu komisie na kontrolu majetkových priznaní
vedúcich zamestnancov.
Po dohode poslancov OZ bol dátum zasadnutia určený na 11.7.2022.
Starosta obce predniesol požiadavku Vodárenskej spoločnosti Ružomberok o predloženie
investičného plánu na rok 2023.
Medzi poslancami prebehla diskusia, v ktorej navrhli opraviť hydrant na Pahôrku pri
rodinnom dome č.41 a vybudovať vodovodnú šachtu s prípojkou na ihrisku Kežísad.

K bodu 9.Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Mgr. Ján Brtko
Overovateľ: PaedDr. Monika Brtková
Overovateľ: Jarmila Ovadová

Starosta obce: Juraj Bobek
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