
 

 1 

Zápisnica  
z  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hanková,  

konaného dňa 31.10. 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          RSDr. Matilda Jakubíková, starosta obce 

                           Poslanci : 

1. Ing. Peter Bartoš 

2. Zuzana Kováčová  

3. Marek Jančík 

4. Silvia Hrhovová 

 

Ďalší prítomní:   1. Bc. Diana Kupcová, zam. obce 

 

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

                                                                                                                – ospravedlnili sa                                      

PROGRAM  : 

      1.   Otvorenie. 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

3.   Schválenie programu rokovania. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Hanková 

6. Čerpanie rozpočtu obce Hanková za III. Q. 2018. 

7. Rôzne  

8. Diskusia. 

9. Návrh uznesení. 

10. 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. Silvia Hrhovová 

                                          2. Zuzana Kováčová  

Zapisovateľka:                  Bc. Diana Kupcová 

 

Uznesenie č. 105/2018 :   

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. 
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Hlasovanie:                     za:        počet 4    Zuzana Kováčová, Ing. Peter Bartoš, Marek   

                                                                      Jančík, Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                    počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutí OZ 

Starostka obce informovala, že všetky uznesenia sa plnia.  

 

Uznesenie č. 106/2018 :   

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 4     Zuzana Kováčová, Ing Peter Bartoš, Marek Jančík   

                                                                       Silvia Hrhovová                                                                                

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1  

 

K bodu  5. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Hanková 

 

Starostka obce oboznámila poslancov s Návrhom Prevádzkového poriadku pohrebiska na 

území Obce Hanková s určením finančnej výšky na 10 rokov na 1 hrobové miesto. Návrh 

VZN bol prijatý bez pripomienok. VZN je súčasťou Zápisnice z 17. zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 107/2018 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

schvaľuje  

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Hanková. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 4    Zuzana Kováčová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík,  

                                                                   Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1                                                                                                     

 

K bodu 6. Čerpanie rozpočtu obce Hanková za III. Q. 2018  

 

     Účtovníčka obce predniesla čerpanie rozpočtu za III. Q. 2018, vysvetlila podrobne plnenie  

príjmov a vyčíslila nedoplatky na DZN a TKO k 30.09.2018. Vysvetlila čerpanie výdavkov 

rozpočtu ako aj úpravu č. 1 rozpočtu na rok 2018. Úprava rozpočtu sa týkala štátnych dotácií 

a presunu finančný prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Súčasťou zápisnice 

je čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu č.1/2018. 

 

 

 

Uznesenie č. 108/2018 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

berie na vedomie  

plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu za III.Q 2018 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 4  Zuzana Kováčová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík,  

                                                   Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1 

 

Uznesenie č. 109/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

schvaľuje  

úpravu č.1/2018 rozpočtu na rok 2018 v príjmovej časti navýšenie o 10924 € a vo výdavkovej 

časti navýšenie o 10 924€. Rozpočet obce je vyrovnaný v celkovom objeme príjmov 46 280 € 

a výdavkov 46 280 €. 

 

Hlasovanie:                     za:     počet 4  Zuzana Kováčová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík,  

                                                                Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1 

 

K bodu 7. Rôzne 

 

Starostka obce  informovala prítomných poslancov o činnosti v obci. Na návrh Silvii 

Hrhovovej bolo prijaté uznesenia ohľadne využívania miestnosti v budove starej školy. P. 

Hrhovová oboznámila poslancov s plánom využitia miestnosti v starej škole. P. Hrhovov 

navrhol uzavrieť s nám zmluvu o prenájme tejto miestnosti za účelom poskytovania 

kultúrneho vyžitia deťom zo sociálne slabších rodín. Išlo by o výučbu detí hrania na 

hudobných nástrojoch .   

 

Uznesenie č. 110/2018 :   

 

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 starostky obce o činnosti v obci od posledného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:                     za:     počet 4  Zuzana Kováčová, Ing. Peter Bartoš, Marek Jančík,   

                                                                 Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1 
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Uznesenie č. 111/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hanková 

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

súhlasí  

s prenájmom miestnosti p. Hrhovovi v budove starej školy za účelom výučby hrania detí na 

hudobných nástrojoch na základe Zmluvy o prenájme priestorov bezplatne od 11/2018 na 

dobu 1 roka. 

  

Hlasovanie:                     za:   počet 4        Zuzana Kováčová, Marek Jančík ,Ing. Peter Bartoš,   

                                                                     Silvia Hrhovová 

                                         proti :                                     počet 0       

                                         zdržal sa:                               počet 0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      počet 1 

 

 

K bodu 9. Návrh uznesení 

Zapisovateľka prečítala znenie uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve dňa 31.10.2018. 

 

K bodu 11. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.55 hod. 

Zapísala: Bc. Diana Kupcová 

                                                                                                                 

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

                                                                                                   starostka obce 

                                                                                                                     RSDr. Matilda Jakubíková v.r. 

 

Overovatelia:  

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

 

Zuzana Kováčová                                                ......................................... 

 

 

 

UZNESENIA 105/2018 – 111/2018 PODPÍSANÉ STAROSTKOU OBCE HANKOVÁ 
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