
Zápisnica     

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši 

zo dňa 9.2.2023  

 

 

Prítomní: Ing. Katarína Babalová – starostka obce, Martin Halás, Ing. Roman Švihorík, Mgr. 

Veronika Zeleňáková, Jaroslav Pilka, Jozef Berec, Mgr. Milan Darnadi, Peter Molnár, Ing. 

Magdaléna Dojčanová, Ing. Darina Šranková 

Neprítomní: Mgr. Veronika Horňáková – ospravedlnená. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva, program OZ. 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

obce Veľký Lapáš. 

5. Rozpočet na rok 2023 a na roky 2024, 2025 obce Veľký Lapáš. 

6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš a členov 

komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Veľký Lapáš. 

7. Nadobudnutie pozemku podľa geometrického plánu na oddelenie a určenie 

vlastníckych práv k nehnuteľnosti – Radoslav Záhumenický..  

8. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Veľký Lapáš k 31.12.2022. 

9. Interpelácie poslancov. 

10. Uznesenie 

Záver 

 

 

Bod č. 1.: Pani Ing. Katarína Babalová, starostka obce, privítala poslancov a všetkých 

občanov na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši a prečítala 

program zasadnutia. K programu neboli žiadne pripomienky, poslanci jednohlasne schválili 

program zasadnutia.  

 

Bod č. 2: Za predsedu mandátovej a návrhovej komisie bol navrhnutý Peter Molnár a za 

členov Jaroslav Pilka a Mgr. Veronika Zeleňáková. Mandátová a návrhová komisia bola 

schválená, všetci poslanci boli za.    

Predseda mandátovej komisie, Peter Molnár, skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné. 

 

Bod č. 3: Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Darinu Šrankovú, za overovateľov 

zápisnice  Martina Halása a Mgr. Milana Darnadiho.  



Poslanci berú na vedomie. 

 

Bod č. 4: Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

obce Veľký Lapáš 

Ing. Dojčanová prečítala odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a na 

roky 2024 a 2025. Východiskom pri spracovaní odborného stanoviska rozpočtu sú 2 hľadiská, 

a to zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a metodická správnosť predloženého návrhu 

rozpočtu. Čo sa týka zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu môžem konštatovať, že bol 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä so zákonom 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zákonom o účtovníctve. Zároveň je predložený návrh rozpočtu v súlade so 

všeobecne záväznými nariadeniami  a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol 

zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to vyvesením  na úradnej tabuli  a na webovej 

stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Po metodickej stránke možno konštatovať, že boli 

splnené všetky opatrenia a zákonné normy ukladajúce podmienky minimálneho členenia 

rozpočtu obce. Rozpočet je teda členený na bežný rozpočet (t.j. bežné príjmy a bežné výdavky 

obce), kapitálový rozpočet (t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce) a finančné 

operácie. Obec neuplatňuje programový rozpočet nakoľko jej k tomu nevyplýva zákonná 

povinnosť.  

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške  + 1 876 656,00,- EUR. 

Kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako schodkový vo výške – 1 796 532,00,- 

EUR, ktorý bude vykrytý z bežného rozpočtu. Finančné operácie na rok 2023 sú zostavené 

ako schodkové vo výške – 80 124,00,- EUR, ktoré budú vykryté tiež z bežného rozpočtu. 

Celkový rozpočet obce na rok 2023 je zostavený ako zdrojovo vyrovnaný včítane finančných 

operácií. Východiskom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 sú predpokladané príjmy zo 

štátneho rozpočtu a predpokladaného výberu miestnych daní a poplatkov v roku 2023. 

Výdavková časť rozpočtu je zostavená v nadväznosti na zabezpečenie reálnych potrieb obce 

a zabezpečenie plnenia úloh na rozpočtový rok 2023. Z uvedeného dôvodu sa dá 

predpokladať, že po výbere miestnych daní a poplatkov a nepredvídaných výdavkov obce 

bude potrebné sa k rozpočtu vrátiť a prijať rozpočtové opatrenia na úpravy rozpočtu na rok 

2023. Poznamenala, že rozpočty obce na roky 2024 a 2025 sú nezáväzné a majú len 

informačný charakter. Sú zostavené ako zdrojovo vyrovnané včítane finančných operácií. 

Pani kontrolórka odporučila predložený návrh rozpočtu na rok 2023 obce Veľký Lapáš 

schváliť a viacročné rozpočty na roky 2024, 2025 obce Veľký Lapáš vziať na vedomie. 

Poslanci vzali stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 na vedomie. 



 

 

Bod č. 5:  Rozpočet na rok 2023 a na roky 2024, 2025 obce Veľký Lapáš 

Pani starostka stručne objasnila obsah rozpočtu. Vysvetlila, že poslanci boli s rozpočtom 

oboznámení a dvakrát o ňom rokovali. Rozpočet stanovujeme vyrovnaný, aby sme nenastavili 

viac výdavkov ako príjmov. Vo výhľadových rozpočtoch sú už príjmy a výdavky odlišné a to 

z toho dôvodu, že máme zazmluvnených veľa príjmov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré 

chceme realizovať v roku 2023. Rozpočet zahŕňa príjmy zo štátneho rozpočtu (z podielových 

daní) a potom z daní a poplatkov. Pričom príjmy z poplatku za TKO pokrývajú len náklady na 

jeho odvoz a likvidáciu.  

Príjmy z EÚ predstavujú príjmy zo schválených nenávratných finančných prostriedkov pre 

projekty: Rozšírenie kapacít MŠ Veľký Lapáš, Budovanie zelenej infraštruktúry (park, 

športovisko a oporný múr pri budove ZŠ) a Denný stacionár Veľký Lapáš. 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov tie sa do príjmov obce môžu vložiť až spracovaním 

záverečného účtu. Vytvárajú  Rezervný fond, ktorý je možné použiť na investičné zámery. 

Výdavková časť rozpočtu sa člení na: 

- Bežné výdavky – predstavujú výdavky na činnosť obecného úradu a celej obce ako 

takej, všeobecné služby a energie. 

- Kapitálové výdavky – predstavujú investície a teda už spomínané schválené projekty, 

opravy komunikácií, projektová dokumentácia pre ČOV a navýšenie jej kapacity a čo 

sa týka kanalizácie zatiaľ plánujeme na tento rok len obstaranie fekálneho vozidla 

a poslednú investíciu predstavuje nákup automobilu, z dôvodu, že obe zabezpečuje 

stravu dodávateľsky dovozom stravy do materskej školy a pre dôchodcov.  V prípade 

schválenia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, tak by sa do kapitálových 

výdavkov doplnilo spolufinancovanie na rekonštrukciu kultúrneho domu, rozšírenie 

a modernizáciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukciu klubovne OFK a kuchyňu 

s jedálňou a štyri triedy ZŠ.  

- Finančné operácie – predstavujú splátky úverov. Obec má tri úvery – Prima banka, 

SZRB a UniCredit Bank. 

Pani starostka ďalej dodala, že dostala včera pripomienku k návrhu rozpočtu od pána 

Hegedüša, ktorú už nebolo možné akceptovať. Obsahom pripomienky boli tieto body, a to 

malý objem finančných prostriedkov pridelených na oblasť kultúry – žiadal o navýšenie na 

5000,- EUR, či má vedomosť o výročí DH Lapášanka a teda by sa mali prideliť aj na túto 

akciu prostriedky a posledným bodom bolo upozornenie na dezolátny stav klubovne OFK na 

čo tiež neboli v rozpočte vyčlenené prostriedky a požiadal o navýšenie na 3000,- EUR. Pani 



starostka objasnila, že v prípade potreby je možné v priebehu roka rozpočtovými opatreniami 

prostriedky presunúť na tieto aktivity.  

Ďalej informovala prítomných o prijatí nového zamestnanca, ktorého prioritou je kultúra 

a sociálna oblasť, ktorú sme doposiaľ len málo rozvíjali. Chceme oblasť kultúry viacej 

rozvíjať, kultúrne akcie, kronika, ples a podobne. Veríme, že kultúrnu oblasť rozvinieme 

k spokojnosti občanov. 

Čo sa týka výročia OFK, túto akciu zastreší obec v spolupráci s pánom Berecom a športovou 

komisiou, na túto akciu  budú vyčlenené potrebné prostriedky. Zároveň sa športová komisia 

snaží podniknúť kroky na obnovenie A mužstva dospelých a veríme, že sa mu to podarí. 

K oprave strechy v klubovni OFK dodala, že do roku 2022 nebola budova ani zapísaná na 

katastri. Nechceli sme investovať do látania tejto budovy. Chceme vybudovať plne funkčný a 

zrekonštruovaný objekt. V minulom roku sme nezískali peniaze zo SFZ na projekt 

rekonštrukcie klubovne. Z projektu Euro z eura sa rozdeľovali čiastky 10 000,00 Eur, čo pre 

rekonštrukciu nie je podstatné a bolo by vhodnejšie zrealizovať komplexnú rekonštrukciu ako 

čiastkové opravy. Ak sa nám nepodarí získať peniaze, tak to budeme postupne riešiť 

svojpomocne. 

Následne dala pani starostka hlasovať o návrhu rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2023. 

Tento návrh bol jednohlasne schválený. 

Viacročné rozpočty obce Veľký Lapáš na roky 2024, 2025 berú poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 6: Zásady odmeňovania poslancov 

Pani starostka informovala prítomných, že zásady odmeňovania poslancov OZ boli naposledy 

aktualizované v roku 2015. Prácu poslanca je podľa môjho názoru treba doceniť. Poslanci sa 

nezúčastňujú len zastupiteľstiev, mávajú pravidelné stretnutia jednotlivých komisií a taktiež 

spoločné, kde prerokovávajú rôzne návrhy, opatrenia a problémy života v obci, ktoré sa 

v priebehu roka vyskytnú. Pani starostka prečítala výšku jednotlivých odmien a pre poslancov 

a členov komisií OZ podľa jednotlivých úkonov. Po odsúhlasení budú zverejnené na webovej 

stránke obce. 

Následne dala hlasovať o návrhu Zásad odmeňovania poslancov OZ. 

Za hlasovali všetci poslanci. 

 

Bod č. 7 

Nadobudnutie pozemku podľa geometrického plánu na oddelenie a určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti – Radoslav Záhumenický. 



Pani starostka objasnila, že sa jedná sa o vysporiadanie cesty Západné Záhumenice. Časť 

cesty stále nie je  naším majetkom. Väčšina majiteľov svoje podiely obci predala za jedno 

euro. Jedna skupina vlastníkov však s  predajom nesúhlasila. Následne boli v zmysle 

znaleckého pozemku odkúpené podiely aj od týchto vlastníkov. Jeden spoluvlastnícky podiel 

je zaťažený ťarchou a ten sme vzhľadom k tejto skutočnosti nechceli odkúpiť. Kataster nám 

však prepis vynechaním tohto spoluvlastníckeho podielu zamietol. Preto sme podnikli kroky 

a dohodli sme sa so Slovenskou konsolidačnou, a.s., na ktorú prevedieme kúpnu cenu a tá 

nám tento podiel odťaží. Ide o výmeru 16,28 m2 a cena za pozemok je stanovená znaleckým 

posudkom na 421 Eur.  

Pani starostka dala hlasovať. 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č. 8 

Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Veľký Lapáš k 31.12.2022. 

Ing. Dojčanová stručne objasnila obsah Správy o výsledku následnej kontroly pokladnice 

obce Veľký Lapáš. Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2022 a kontrolovaným obdobím bol 1.december 2022 až 31.december 2022. Obsahom 

kontroly boli postupy pri vedení pokladnice obce, a to správnosť vedenia pokladničného 

denníka, kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, inventarizácia podľa § 

29 odst. 3 zákona o účtovníctve, pracovno-právne a funkčné podmienky pokladníka. 

Kontrolovanou dokumentáciou bola pokladničná kniha za obdobie december 2022, PPD, 

VPD, zápis z inventarizácie pokladničnej hotovosti k 31.12.2022, smernica pre vedenie 

pokladnice, účinná od 1.3.2022 a dohoda o hmotnej zodpovednosti – Jany Šášikovej a Ing. 

Daniely Čulakovej. Po vykonaní riadnej inventarizácie k 31.12.2022 neboli zistené žiadne 

inventarizačné rozdiely, t.j. skutočný stav pokladničnej hotovosti súhlasí s účtovnou 

evidenciou. Zistený stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2022 bol 641,85,- Eur. Denný limit 

pokladničnej hotovosti bol je stanovený vo výške 2000,- Eur. V kontrolovanom období nebol 

prekročený. Ing. Dojčanová na záver kontroly konštatovala, že Jana Šášiková a Ing. Daniela 

Čulaková zodpovedne vedú pokladnicu obce Veľký Lapáš, nakoľko obsahuje všetky 

predpísané účtovné náležitosti v zmysle platnej legislatívy. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok Správy o následnej kontroly pokladnice 

obce Veľký Lapáš k 31.12.2022. 

 

Bod č. 9: Interpelácia poslancov.  



Ing. Švihorík požiadal poslancov o odsúhlasenie nového člena do stavebnej komisie. Nakoľko 

vzrastá počet investičných akcií a im pribúda povinností. Navrhol schváliť za nového člena do 

komisie pre výstavbu a územné plánovanie pána Ing. Mgr. Štefana Kozára.  

Následne dala pani starostka na návrh Ing. Švihoríka hlasovať o rozšírení Komisie pre 

výstavbu a územné plánovanie o jedného člena – pána Ing. Mgr. Štefana Kozára. 

Za hlasovalo 7 poslancov a jeden poslanec sa zdržal. 

Následne pán Berec rovnako požiadal o doplnenie Komisie pre šport o jedného člena - 

pána Stanislava Gugha. Pán Jaroslav Pilka vyjadril záujem taktiež sa stať členom Komisie pre 

šport. 

Pani starostka dala hlasovať o rozšírení Komisie pre šport o dvoch členov – pána Stanislava 

Gugha a pána Jaroslava Pilku. 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Ďalej požiadal o slovo pán Ing. Švihorík. Upozornil na možnosť a potrebu požiadať do konca 

februára o kompenzáciu na zvýšenie ceny energií. Pokračoval s návrhom, či by sa v rozpočte 

nenašiel priestor pre podporu alebo povzbudenie k športovej aktivite občanov, vzhľadom 

k tomu, že v obci veľa možností a hlavne teraz v zimnom období nie je. Napríklad 

korčuľovanie alebo plávanie formou refundácie – preplácaním lístkov občanom, či 

permanentkou. 

Na to zareagovala pani Mečárová, ktorá sa spýtala, či by napríklad vzhľadom k obrovskej 

kapacite tohto kultúrneho domu nemohlo v ňom zriadiť napríklad fitnescentrum. Pani 

starostka odpovedala, že toto je naprojektované v budove hasičskej zbrojnice a tam bude aj 

miestnosť pre Materské centrum Lapajko. 

 

Ukončenie interpelácie 

 

Diskusia 

Pán Štubendek požiadal o informovanie k stavu jeho požiadaviek na doplnenie priechodu pre 

chodcov na Golianovskej ulici, doplnenie osvetlenia pri rezidencii a označovania ulíc. Či sa 

už k tomu vytvorila komisia ako žiadal. 

Pani starostka informovala, že na Golianovskej ulici sú vybavené dva stĺpy verejného 

osvetlenia. Komisia pre označovanie ulíc sa nevytvorila. Pán Darnadi reagoval, že sa dohodli 

s poslancami, že túto problematiku otvoria až s novým územným plánom nakoľko pri ňom 

vzniknú určite aj nové ulice. Nato pán Štubendek oponoval, že by sa to nemalo spájať 

s novým územným plánom, lebo to je dlhodobý proces.  



Ing. Švihorík upozornil, že je to zložitý proces, ktorý ovplyvní nielen občanov, ktorý si budú 

musieť zmeniť doklady, ale najmä podnikateľov, ktorých zmena sídla podnikania a iných 

dokladov ovplyvní aj finančne.   

Pani starostka navrhla urobiť v priebehu roka štúdiu rozvoja obce, na základe ktorej by mohli 

byť navrhnuté ulice a ich názvy. 

Ďalej položil otázku pán Hegedüš, či je správne, že firma ktorá má voči obci záväzky vyhrala 

ďalšie zákazky v hodnote 170 000,- Eur. Pani starostka objasnila ako to procesne funguje. Pri 

verejnom obstarávaní sa do momentu vysúťaženia nedozvieme kto sa do súťaže zapojil. 

Následne upozornil aj na kvalitu a postup prác na chodníku na Malolapášskej ulici. Pán 

Polčík tiež podotkol, že sa tam striedajú rôzne pracovné skupiny, postup prác je veľmi pomalý 

a taktiež technické postupy nie sú vždy dodržané. Podložie nie je spevnené všade tam, kde by 

malo byť. Pani starostka informovala, že chodník by mal byť dokončený do 31.3.2023, ale na 

teraz sú práce v dôsledku mrazov pozastavené, nedá sa kopať a ani betónovať. Pán Švihorík 

ubezpečil občanov, že práce na chodníku pravidelne kontrolujú, snažia sa o nápravu všade 

tam, kde je potrebná a verí, že sa podarí chodník v poriadku dokončiť.  

Viacerí občania upozornili, že aj na už dobudovaných úsekoch chodníka sa nedá poriadne 

chodiť, keďže na ňom parkujú autá. Pani starostka povedala, že to súvisí aj s tým, že keď tam 

bol jarok, tak tam autá nemohli parkovať a teraz už majú na to priestor, tak to využívajú. Pán 

Švihorík objasnil, že k vyriešeniu tejto situácie plánujú prijať Všeobecne záväzné nariadenie 

na parkovanie na verejných priestranstvách.  

Pani Mečárová sa spýtala na vytvorenie komisie týkajúcej sa školského obvodu s Malým 

Lapášom. Či sa konalo nejaké rokovanie a podnikli nejaké kroky. Pán Halás odpovedal, že 

čakáme na oslovenie zo strany Malého Lapáša. Rodičia sa dopytujú na počet tried, ktoré sa 

budú otvárať pre prvé ročníky. Starostka objasnila, že my sme v prvom rade mali snahu 

zaistiť naše deti, a preto sme vypovedali spoločný školský obvod. Určite budeme musieť 

otvoriť už len pre naše deti 2 triedy a zvyšné miesta doplníme deťmi z Malého Lapáša. Ak sa 

nám podarí získať peniaze na kuchyňu s jedálňou, uvoľnia sa nám tým dve triedy. 

Ministerstvo školstva sa na stretnutí so starostami z Nitrianskeho okresu vyjadrilo, že 

schvaľovací proces bude kratší ako pri dotáciách z MIRI. Vysvetlila, že v žiadnom prípade 

nie je obec Veľký Lapáš schopná dostavať počet tried do septembra 2023. 

Pani Hrnčárová upozornila na chýbajúce osvetlenie pred bývalými potravinami Mix. Pán 

Kozár sa vyjadril, že osvetlenie tu bude riešiť. 




