
 

 1

 

Zápisnica  
z  12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hanková,  

konaného dňa 31.07. 2017    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          RSDr. Matilda Jakubíková, starosta obce 

                           Poslanci : 

1. Ing. Peter Bartoš 

2. Silvia Hrhovová 

3. Zuzana Kováčová 

 

Ďalší prítomní:   1. Ján Kováč, hlavný kontrolór obce  

                              2. Bc. Diana Kupcová, zam. obce 

Verejnosť:          - - - - - -                                                Neprítomní: Ing. Erik Kováč,   

                                                                                         Marek Jančík -ospravedlnili sa                                                              

 

PROGRAM  : 

      1.   Otvorenie. 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

3.   Schválenie programu rokovania. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017. 

6. Informácia o pripravovaných projektoch. 

7. Rôzne. 

8. Návrh uznesení. 

9. Záver. 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila RSDr. Matilda Jakubíková, starostka obce.  Privítala všetkých 

prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  3 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. a 3. určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu 

rokovania 

Overovatelia zápisnice:  1. Zuzana Kováčová 

                                          2. Ing. Peter Bartoš  

Zapisovateľka:                  Bc. Diana Kupcová 

 

Uznesenie č. 74/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

zapisovateľku, overovateľov zápisnice a program rokovania Obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie:                     za:        počet 3     S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing. P. Bartoš,                                                                   

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0 

 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutí OZ 

Starostka obce informovala, že všetky uznesenia sa plnia.  

 

Uznesenie č. 75/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie:                     za:        počet 3           S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing P. Bartoš,                                                                                 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0  

 

K bodu  5. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017  

 

Čerpanie rozpočtu za I. polrok  predniesol hlavný kontrolór obce J. Kováč. Informoval 

podrobne prítomných poslancov o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2017 o príjmoch a výdavkoch 

zahrnutých v rozpočte. Predniesol návrh č. 1 úpravy rozpočtu o navýšení rozpočtu o 4 252 € 

v rovnakej čiastke  v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.  

 

Uznesenie č. 76/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie  

čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017 podľa predloženého čerpania, ktorý je súčasťou zápisnice. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3    S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing. P. Bartoš                                                              

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0 

     

Uznesenie č. 77/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

návrh č.1 úpravy rozpočtu v celkovej výške o 4252 € navýšiť tak ako v príjmovej časti tak aj 

vo výdavkovej časti rozpočtu. Schválený rozpočet po úprave č. 1 bude v príjmovej aj 

výdavkovej časti 27 601 € vyrovnaný.  

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3    S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing. P. Bartoš                                                              

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0 
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K bodu 6. Informácia o pripravovaných projektoch  
 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o pripravovaných projektoch. 

Nanovo sa pripravuje projekt  k podaniu na kamerový systém obce, ktorý bol pripravený už 

minulého roku. Obec obdržala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry  potvrdenie 

o registrácii Žiadosti o NFP ohľadne podaného projektu z minulého roka na Revitalizáciu 

centra obce Hanková – rekonštrukcia  námestia.  V marci sa predložila žiadosť o dotáciu  na 

Úrad vlády na rekonštrukciu starej školy, v rozpočte je zahrnutá rekonštrukcia  hygienických 

zariadení, podláh a kuchyne. 

  

Uznesenie č. 78/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie  

informáciu o pripravovaných projektoch. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3  S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing. P. Bartoš                                                                  

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0 

        

K bodu 7. Rôzne 

 

Koncom júna sa v obci uložili nové kanalizačné rúry, staré boli popraskané a bolo nutné ich 

vymeniť aby nedošlo k havárii.  Na oplotenie cintorína sa oslovila firma ohľadne určenia 

predpokladanej ceny zákazky. Zakúpili sa hračky, lopty a šmýkačka pre deti. 

 

Uznesenie č. 79/2017 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce uvedenú v bode rôznom.  

  

Hlasovanie:                     za:   počet 3                 S. Hrhovová, Z. Kováčová , Ing. P. Bartoš 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 0 

 

 

K bodu 8. Návrh uznesení 

Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 31.07.2017. 
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K bodu 9. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.15 hod. 

 

Zapísala: Bc. Diana Kupcová 

                          

                                                                                               v.r. 

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

                                                                                                   starostka obce 

                                                                                                               RSDr. Matilda Jakubíková 

 

Overovatelia:  

Zuzana Kováčová                                              ....................v.r...................... 

Ing. Peter Bartoš                                                ....................v.r....................... 

 

 

 

UZNESENIA 74/2017 – 79/2017 PODPÍSANÉ STAROSTKOU OBCE 
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