
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 7.5.2013 

o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 

Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny 

 
           Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý úvodom 
privítal prítomných poslancov a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny 
zúčastnili traja poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol 
starosta obce p. Ing. Annu Bacovú  a p. Ivanu  Šutiakovú.  
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána poslanca Milana 
Strempeka ako predsedu,   pani poslankyňu  Ing. Annu Bacovú a pani  poslankyňu Ivanu 
Šutiakovú ako členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  3               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             

        Pán starosta RNDr. Ladislav Gieci vysvetlil, prečo zvolal takéto zasadanie. Zasadanie 
sa uskutočnilo na základe poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu na dokončenie 
vodovodu Otrhánky – Haláčovce vo výške 20.000,00 €. Poslanci sa vyjadrovali, akú časť 
vodovodnej vetvy za poskytnuté financie vybudujú. Navrhli vybudovať vodovodnú vetvu 
Rad A2-2. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 3              Proti: 0           Zdržal sa: 0  
        Taktiež sa prítomní poslanci vyjadrovali k Žiadosti  od Obce Haláčovce na 
prerozdelenie dotácie podľa počtu občanov bývajúcich na trvalom pobyte. Poslanci 
nesúhlasili prerozdeliť dotáciu  z Environmentálneho fondu na vodovod  Otrhánky – 
Haláčovce, nakoľko pridelené financie sú nízke a nepokryjú náklady na vybudovanie 
vodovodu  ani v jednej ulici v obci Otrhánky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 3              Proti: 0           Zdržal sa: 0  
        Pán starosta navrhol zistiť najvhodnejšie podmienky na poskytnutie úveru na 
chýbajúcu finančnú čiastku potrebnú k dobudovaniu vetvy Rad A2-2. Následne sa 
pristúpilo k hlasovaniu: 

Hlasovanie:                                                    Za: 3              Proti: 0           Zdržal sa: 0  
 

Po uskutočnení hlasovania pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a  
zasadnutie ukončil. 

 
      Overovatelia zápisnice: Ivana Šutiaková  

                                      Ing. Anna Bacová                                                       
 

Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
                             Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce          


