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Zápisnica  
z  15.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hanková,  

konaného dňa 23.03. 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          RSDr. Matilda Jakubíková, starosta obce 

                           Poslanci : 

1. Ing. Peter Bartoš 

2. Silvia Hrhovová 

3. Marek Jančík 

 

Ďalší prítomní:   1. Ján Kováč, hlavný kontrolór obce  

                              2. Bc. Diana Kupcová, zam. obce 

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

                                                                                          Zuzana Kováčová – ospravedlnili sa                                      

 

PROGRAM  : 

      1.   Otvorenie. 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

3.   Schválenie programu rokovania. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Záverečný účet obce za rok 2017. 

6. Výročná správa za rok 2017. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017. 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

9. Rôzne . 

10. Diskusia. 

11. Návrh uznesení. 

12. 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. Marek Jančík 

                                          2. Silvia Hrhovová  

Zapisovateľka:                  Bc. Diana Kupcová 
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Uznesenie č. 91/2018 :   

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. 

 

 

Hlasovanie:                     za:        počet 3     Silvia Hrhovová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík 

                                         proti :   počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutí OZ 

Starostka obce informovala, že všetky uznesenia sa plnia.  

 

Uznesenie č. 92/2018 :   

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      Silvia Hrhovová, Ing Peter Bartoš, Marek Jančík                                                                                

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2  

 

K bodu  5. Záverečný účet obce za rok 2017  

 

Záverečný účet za rok 2017 predniesol hlavný kontrolór obce J. Kováč. Informoval podrobne 

prítomných poslancov o čerpaní rozpočtu za rok 2017 o príjmoch a výdavkoch zahrnutých 

v rozpočte, o úpravách rozpočtu, o výsledku hospodárenia obce a majetku obce a o zostatku 

finančných prostriedkov obce k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 93/2018 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

v súlade § 11 ods. 4písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. ), §10 ods.3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

a.) Záverečný účet obce Hanková za rok 2017 bez výhrad  

b.) preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 v čiastke 4852,80 € do rezervného 

fondu obce v plnej výške. O použití rezervného fondu bude rozhodovať OZ  svojim 

uznesením v roku 2018. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3    Silvia Hrhovová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2                                                                                                     
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K bodu 6. Výročná správa obce za rok 2017  
 

Hlavný kontrolór obce predniesol Výročnú správu za rok 2017 a oboznámil prítomných 

poslancov s jej obsahom. 

 

Uznesenie č. 94/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

schvaľuje 

Výročnú správu obce Hanková za rok 2017 bez výhrad. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3  Silvia Hrhovová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

 

Hlavný kontrolór obce prečítal  stanovisko k Záverečnému účtu obce Hanková za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 95/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hanková za rok 2017.  

 

Hlasovanie:                     za:     počet 3  Silvia Hrhovová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2 

        

K bodu 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 

 

Hlavný kontrolór obce prečítal  správu o svojej kontrolnej činnosti za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 96/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.  

  

Hlasovanie:                     za:   počet 3         Silvia Hrhovová, Marek Jančík ,Ing.Peter Bartoš, 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2 
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K bodu 9.  Rôzne : 

 

V bode rôzne pani starostka informovala poslancov o použití dotácie z minulého roka, ktorá 

bude vyčerpaná do 31.03.2018 a použitá na schválený účel rekonštrukciu vody v starej škole. 

Do 31.03.2018 môže podať obec žiadosť na individuálne potreby obce vo výške 15.000 €. 

Túto sumu by obec použila na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – strechy. Poslanec Ing. 

Bartoš navrhol zakúpiť autobusovú búdku načo p. starostka oznámila, že táto bude zakúpená 

z vlastných finančných prostriedkov obce. Navrhla v tomto roku previesť rekonštrukciu 

oplotenia na miestnom cintoríne na čo by sa tiež pýtali finančné prostriedky z Ministerstva 

financií na individuálne potreby obce. Pani starostka informovala o činnosti Mikroregiónu 

Štítnická dolina. 

 

Uznesenie č. 97/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

berie na vedomie 

informácie uvedené v bode rôznom a informáciu starostky obce o činnosti v obci od 

posledného zastupiteľstva.  

  

Hlasovanie:                     za:   počet 3           Silvia Hrhovová, Marek Jančík ,Ing. Peter Bartoš 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 2 

 

  

K bodu 10. Návrh uznesení 

Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 23.03.2018. 

 

K bodu 11. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.05 hod. 

Zapísala: Bc. Diana Kupcová 

                                                                                                                 

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

                                                                                                   starostka obce 

                                                                                                                     RSDr. Matilda Jakubíková v.r. 

 

Overovatelia:  

Marek Jančík                                                    ......................................... 

 

Silvia Hrhovová                                                ......................................... 

 

 

UZNESENIA 91/2017 – 97/2017 PODPÍSANÉ STAROSTKOU OBCE HANKOVÁ 
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