
Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Osrblí konaného dňa 28.6.2022 
__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci:   Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Lukáš Trnik, Bc. Pavol 

Siman 

 

 

Návrh programu OZ:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice      

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Záverečný účet obce – návrh na schválenie 

5. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Osrblie, volebných obvodov 

pre voľby do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie rokov 2022-2026 a návrh na určenie 

rozsahu výkonu funkcie starostu obce Osrblie na funkčné obdobie rokov 2022-2026  

6. Žiadosť Ing. Lucii Recskovej, Banská Bystrica, IČO 46110003 o zvýšenie odmeny za 

spracovanie účtovníctva obce. 

7. Rôzne – informácie starostu 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter Siman, ktorý v úvode privítal   všetkých 

prítomných na verejnom zasadnutí a skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci z celkového počtu 5 

poslancov a tým je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

2. Návrh a schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov 

zápisnice 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia a navrhol:  

                            - za zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú    

                            - za overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Mateja Schvarzbachera 

K návrhu programu neboli vznesené pripomienky, ani iné návrhy. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh 

Uznesenia sa plnia priebežne, zoznam úloh je priložený k zápisnici 

 

4. Záverečný účet obce – návrh na schválenie 

Starosta predložil návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021.  

Záverečný účet obce je zostavený v zmysle § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok hospodárenia sa tvorí 

podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona z rozdielu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových 

príjmov a výdavkov. Je to dokument, ktorý verne zobrazuje výsledky rozpočtového hospodárenia 

za kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými a finančnými výkazmi spracovanými 

v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.  

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a CÚET v zákonom stanovenej 

lehote. 

 



 

5. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Osrblie, volebných 

obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie rokov 2022-2026 a 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Osrblie na funkčné obdobie rokov 

2022-2026 

A)  v zmysle  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

v platnom znení pre voľby do orgánov samosprávy obcí, navrhuje 5 poslancov na celé volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026, 

B)  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pre Obec 

Osrblie je navrhnutý 1 volebný obvod, 

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

predpisov, výkon funkcie starostu Obce Osrblie na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026   

navrhuje v rozsahu polovičného pracovného úväzku. 

 

6.  Ing. Lucia Recsková, Banská Bystrica, IČO 46110003 doručila Dodatok č. 1 k Zmluve 

o poskytovaní účtovníckych služieb pre obec Osrblie, v ktorom navrhuje  odmenu  vo výške 350 

Eur za spracovanie účtovníctva obce od 1.6.2022; súčasná odmena na základe uzavretej Zmluvy 

o poskytovaní účtovníckych služieb zo dňa 1.8.2021 bola vo výške 250 Eur mesačne. Starosta 

obce predložil návrh na schválenie mesačnej odmeny vo výške 350 Eur a schválenie Dodatku č. 

1 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb s platnosťou od 1.6.2022. 

 

7. Rôzne 

7.1.  V októbri 2021 prebehlo konanie o ďalšej skúšobnej prevádzke ČOV, skúšobná prevádzka 

ČOV bude predĺžená na ďalšie obdobie za podmienok, že obec je povinná do termínu 30.6.2022 

zistiť príčiny vnikania balastných vôd do verejnej kanalizácii a do 30.6.2023 odstrániť príčiny, 

následne požiadať do 30.6.2023 o uvedenie ČOV do trvalej prevádzky. 

- kamerový prieskum kanalizácie bol prevedený v mesiaci máj, boli zistené príčiny 

 

7.2. Obci bol doručený návrh dohody od spoločnosti Zerrenpach s.r.o., Dlhá 2, Banská Bystrica 

o spoločnom predaji a finančnom vysporiadaní hotela 

- bude vypracovaný znalecký posudok na zariadenie a budovu, obec bude jednať so spoločnosťou 

Zerrenpach  prostredníctvom právnej kancelárie 

 

7.3. V januári  bola doručená  žiadosť FK Partizán Osrblie o schválenie rekonštrukcie šatne TJ a 

jej financovanie z rozpočtu obce, OZ schválilo financovanie z rozpočtu obce v sume  

6 000 eur - FK Partizán postúpil v júni do vyššej súťaže, je potrebné rozšírenie ihriska, 

rekonštrukcia tribúny -  materiál bude financovaný z rozpočtu obce, OZ schválilo použitie 

financií z rozpočtu obce v sume 12 000 eur. 

 

7.4  Digitalizácia autobusovej zastávky v obci Osrblie – BBSK oslovil našu obec v súvislosti s 

plánovaným projektom Digitalizácia autobusových zastávok v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji a žiada obec ako zriaďovateľa autobusovej zastávky o vyjadrenie, či súhlasí 

s realizáciou projektu na vytypovanej zastávke. 

 

7.5. Na dome smútku bola prevedená  

- oprava podhľadu, obec zakúpila materiál a práce previedol Pavlovský Tomáš,  

- výmena okien, žalúzií, sieťky proti hmyzu v hodnote 4 800 eur,  

- vysprávka vnútornej omietky a vymaľovanie interiéru,  



- náter vonkajšieho dreva – stĺpy 

 

7.6. Obec zakúpila  

- predný pluh na odhŕňanie snehu za 2 520 eur,  

- 2 plechové garáže v hodnote 1 410 eur, 

- vozidlo Citroen Jumper v sume 5 500 eur,   

- vybudovala detské ihrisko 3 800 eur 

 

7.7. Evidencia pamätihodností obce a vypracovanie VZN o pamätihodnostiach obce  

– do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj dielo prírody a človeka, 

historické udalosti, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.  

Pamiatky zaradené do evidencie pamätihodností je potrebné predložiť na schválenie a odborné 

dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica. 

Návrh na zaradenie do pamätihodností obce:  

- Vysoká pec Tri Vody 

- Červená Jama – výrobňa munície 

- Kríž na Štompovej skale 

- Kaplnka Svätej trojice z roku 1913 

- Pomník padlých Rumunov na Tajchovej 

- Stará hasičňa 

- Pomník padlých počas I. a II. svetovej vojny na ul. Stredná 

Obec  predložení evidenciu pamätihodností obce krajskému pamiatkovému úradu na schválenie, 

po schválení obec vyhotoví všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach obce. 

 

7.8. Predaj pozemkov – Štefan Muríň – nad rodinným domom 1263m2, IK Produkt s.r.o. 1184 

m2 za účelom prístupovej cesty 

 

7.9. Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu kultúrneho domu – 

strecha a vykurovanie, spolufinancovanie obce 5%. 

 

7.10. Obec má zámer vybudovať multifunkčné ihrisko na pozemku KN-C č. 1443/4 – ostatná 

plocha o výmere 2483 m2, ktorého vlastníkom sú š. p. Lesy SR, Banská Bystrica, obec žiada 

pozemok do nájmu, Lesy SR pripravujú zmluvu o nájme pozemku. 

 

7.11. Schwarzbacher Juraj  požiadal o nájom obecného pozemku pri ihrisku- časť parcely 

č. 191 o výmere 30m2 za účelom umiestnenia plechovej garáže na parkovanie osob. auta 

 

7.12. Schwarzbacher Juraj  požiadal o nájom obecného pozemku pri ihrisku- časť parcely 

č. 191 o výmere 30m2 za účelom umiestnenia plechovej garáže na parkovanie osob. auta. 

 

7.13. Obec zakúpila vianočné osvetlenie, doplnené bude v tomto roku. 

 

 

8. Diskusia 

8.1. Šárnik Milan – obec znovu umiestnila dopravné značky najvyššia dovolená rýchlosť 40 km 

za hodinu na začiatku ulice Nová z oboch strán za účelom obmedzenia rýchlosti na danom úseku, 

osadenie značiek nepomôže vyriešiť situáciu s rýchlosťou, pomôže len osadenie retardérov  

na tomto úseku. 

Vyjadrenie starostu obce: Na ulici Nová je v súčasnosti zvýšená frekvencia premávky 

nákladných áut z dôvodu vykonávania stavebných prác na investičných projektoch „Koliesková 



dráha“ stavebníka Slovenský zväz biatlonu, preto je potrebná zvýšená opatrnosť chodcov 

a najmä dohľad dospelých nad pohybom detí po uvedenej ulici. Na pracovnom stretnutí so 

zástupcami Lesov SR š.p. OZ Čierny Balog ako správca pozemku a ODI PZ SR Brezno bol 

dohodnutý postup obce obmedziť rýchlosť na ulici Nová osadením pôvodných dopravného 

značenia najvyššia dovolená rýchlosť 40 km za hodinu, zaznamenali sme pomerné časté 

hliadkovanie Polície SR v uvedenej časti obce a v prípade, že nedôjde k náprave, bude obec 

hľadať iné riešenie pre nezodpovedných vodičov.  

 

8.2. Šárnik Milan – na verejnú splaškovú kanalizáciu na ulici Nová sú napojení takmer všetci 

obyvatelia aj s dažďovým kanalizačným potrubím, z tohto dôvodu bude potrebné urobiť nápravu 

zo strany obce a pri tej príležitosti, keď obec bude prevádzať opravu kanalizačného potrubia,  by 

chcel napojiť na splaškovú kanalizáciu aj jeho rodinný dom, lebo má problém s výškovým 

osadením jeho prípojky do verejnej kanalizácie. 

Vyjadrenie starostu obce: Obec prevedie opravy a rekonštrukciu kanalizačného potrubia 

postupne, začne smerom od hotela, kde je najväčší problém, potom sa bude riešiť napojenie 

zvodov dažďovej vody.  

 

8.3. Leitner Miroslav reagoval na vyjadrenie p. Šárnika Milana - obyvatelia ulice Nová si napojili 

zvody dažďovej vody do drenáže popri kanalizačnom potrubí, nie priamo do kanalizačného 

potrubia. 

 

8.4. Olbrychtovičová Jana – na ulici Nová steká dažďová voda na cestu a do záhrad, pri 

prudkých dažďoch zaplavuje pivnice a prízemie rodinných domov na ulici Dolná. 

Vyjadrenie starostu obce: Obec vyzve vlastníkov pozemkov, aby si prečistili kanál  a rúry  pozdĺž 

cesty na ulici Nová, voda z cesty bude samospádom stekať do kanálov a nebude sa vylievať do 

záhrad, starosta obce poveril poslanca Pavla Simana, aby osobne upozornil vlastníkov 

dotknutých pozemkov. 

 

8.5. Kňazík Daniel –  k informácii starostu obce o doručení návrhu dohody od nájomcu hotela, 

od spoločnosti Zerrenpach s.r.o. o spoločnom predaji a finančnom vysporiadaní hotela, mám 

otázku, aký dôvod má obec na to, aby dala vypracovať znalecký posudok na finančné ocenenie 

zariadenia hotela, podľa môjho názoru je to záležitosť nájomcu hotela a ide o neúčelne 

vynaložené financie zo strany obce. Obec by mala vypracovať znalecký posudok len na ocenenie 

nehnuteľností – budovy hotela a pozemky prislúchajúce k hotelu. 

Vyjadrenie starostu obce: Nájomcovia nevedia zdokladovať vložené investície. 

 

8.6. Spišiaková Beáta – je potrebné previesť opravu kaplnky na hornom konci. 

Vyjadrenie starostu obce: Obec plánuje opraviť kaplnku v mesiaci august, bude prevedená 

vysprávka omietky vonkajších aj vnútorných stien a prevedený náter stien, v kaplnke bude 

doplnená a obnovená výzdoba. 

 

9. Záver      

Starosta obce Bc. Peter Siman poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie o návrhoch uznesení OZ: 
 

K bodu č.2)  Návrh na schválenie programu zasadnutia, zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

U z n e s e n i e  OZ  č.  36/2022  

–––––––––––––––––––––––––– 

A)  OZ  obce Osrblie   k o n š t a t u j e : 

na zasadnutí OZ sú prítomní 5 poslanci z celkového počtu 5 a tým je OZ spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. 
 

B)  OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e : 

program zasadnutia OZ dňa 28.6.2022 

 

C)  OZ  obce Osrblie  u r č u j e : 

- zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú 

- overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Mateja Schwarzbachera  

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  
Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, Pavol                 

                                    Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                             Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  36/2022 bolo schválené. 

 
 

 

K bodu č. 4.  Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 

 

U z n e s e n i e  OZ  č.   37/2022 

–––––––––––––––––––––––––– 

A)  OZ  obce Osrblie  b e r i e  n a   v e d o m i e : 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

B)  OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e: 

Záverečný účet obce  za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

C)  OZ   s c h v a ľ u j e: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 78 912,03  Eur 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, Pavol                 

                                    Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                             Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 



Uznesenie OZ  č.  37/2022 bolo schválené. 

 

K bodu č. 5   Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Osrblie, volebných 

obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce na volebné obdobie rokov 2022-2026 a návrh 

na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Osrblie na funkčné obdobie rokov 2022-2026 
 

U z n e s e n i e  OZ  č.  38/2022 

–––––––––––––––––––––––––– 

OZ obce Osrblie  u r č u j e: 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29.10.2022  

 

A) v zmysle  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

v platnom znení pre voľby do orgánov samosprávy obcí, že Obecné zastupiteľstvo v Osrblí bude 

mať  5 poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 - 2026, 

B)  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pre Obec 

Osrblie jeden volebný obvod, 

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

predpisov, výkon funkcie starostu Obce Osrblie na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 

v rozsahu polovičného pracovného úväzku. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš 

Trnik, Pavol Siman 

Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

Pavol                 

                                    Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                             Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  38/2022 bolo schválené. 

 

 

 

 

K bodu č. 6 Návrh na schválenie mesačnej odmeny za spracovanie účtovníctva obce Osrblie vo 

výške 350 Eur mesačne pre Ing. Luciu Recskovú, Banská Bystrica, IČO 46 110 003 a schválenie 

Dodatku č. 1 k  Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb pre obec s platnosťou od 1.6.2022. 

U z n e s e n i e  OZ  č.  39/2022 

–––––––––––––––––––––––––– 
OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e: 

A) mesačnú odmenu za spracovanie účtovníctva obce vo výške 350 Eur  pre Ing. Luciu 

Recskovú, Banská Bystrica, IČO 46110003 s platnosťou od 1.6.2022; 

B) Dodatok č. 1 k  Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb pre obec zo dňa 1.8.2021 

s platnosťou od 1.6.2022. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 



Prítomní: 5 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, Pavol                 

                                    Siman 

Za uznesenie: 5 poslancov -Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik,  

                                             Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  39/2022 bolo schválené. 

 
 

OZ  obce Osrblie  berie na vedomie 

Informácie starostu obce 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila:  Kňazíková Iveta 

 
 

 

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

           Bc. Peter Siman                                                                      Martin Leitner 

              starosta obce                                                                  zástupca starostu obce 

    

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

      Pavol Siman                                                                               Martin Leitner 

    overovateľ zápisnice                                                                 overovateľ zápisnice 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 
 


