
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.3.2018 o 18.00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu  v Otrhánkach 

 

Prítomní:                  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:             podľa prezenčnej listiny 

 
PROGRAM: 

 
  
1. Otvorenie zasadnutia,  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadania,  

4. Podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130062,  
Opatrenie : 7, Podopatrenie 7.2 Aktivita 1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok  
 
5. Podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130059,  
Opatrenie: 7, Podopatrenie 7.2 Aktivita 3 Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 
námestí, parkov a pod.  
 

6. Schválenie investície a jej financovanie v rámci projektov, výška úveru,  

7. Rôzne,  

8. Diskusia,  

9. Návrh na uznesenie,  

10. Záver.  
 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Flimelová Mária 

                                                                                                                  Petruš Jozef 

                                                                                                                                    

                                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 
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1. Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, predsedu a členov návrhovej komisie 

a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 3 poslanci, takže 

zasadnutie je uznášania schopné. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený  Petruš Jozef, za 

členov p.Baco Ľubomír a p.Flimelová Mária, za overovateľov zápisnice p. Petruš Jozef 

a Baco Ľubomír, za zapisovateľku zápisnice bola určená  Hašpicová Gabriela. 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Flimelová Mária 

                                                                                                                  Petruš Jozef 

                                                                                                                                    

                                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 

   3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania 

Na predošlom zasadaní starosta obce predložil Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry o schválení dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dva projekty. 

Nateraz prišli zmluvy, čo je aj ďalším bodom programu OZ. 

4. Podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

072TN130062,  

Opatrenie: 7, Podopatrenie 7.2 Aktivita 1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok 

 

Starosta predložil poslancom vyššie uvedenú zmluvu na projekt týkajúci sa uvedeného 

podopatrenia. 

Poslanci schválili uvedenú zmluvu nasledovne: 

 

Hlasovanie:                                                    Za:3   Baco, Flimelová Mária, Petruš Jozef, 

                                                                        Proti: 0              

                                                                        Zdržal sa hlasovania: 0        
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- 5. .Podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

072TN130059 

Opatrenie: 7, Podopatrenie: 7.2., Aktivita: 3 Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba 

verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

 

Starosta obce predložil poslancom zmluvu na druhý projekt týkajúci sa uvedeného 

podopatrenia, poslanci schválili  zmluvu nasledovne: 

 

Hlasovanie:                                                                             Za:  3              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Flimelová Mária     

                                                                                                                         Petruš Jozef                                                                                                                          

                                                                                       Proti: 0           Zdržal sa:0 

            

 
 

 

6. Schválenie investície a jej financovanie v rámci projektov, výška úveru 

Na predošlom zasadaní informoval poslancov o možnosti schválenia investície, kde bolo 

potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom, že obec môže čerpať úver. Na základe 

predloženia indikatívnej ponuky financovania z Prima Banky a tiež  predložených výkazov 

a uzávierok je obec bonitná.  OZ   vybralo možnosť financovania formou úveru z Prima 

banky v rámci schválených projektov, čo je pre obec finančne výhodnejšie . Oba projekty 

budú následne refundované formou NFP. 

 

 

 

 
Hlasovanie:                                                                             Za:  3              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Flimelová Mária     

                                                                                                                         Petruš Jozef                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       Proti: 0          Zdržal sa:0 
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7.Rôzne 

Na obec bola doručená žiadosť o zvýšenie pracovného úväzku z 0,1 na 02, na hlavnú kontrolórku 
obce. Obecné zastupiteľstvo s uvedeným návrhom nesúhlasilo. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Proti:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                                    

                                                                                                                   Za: 0       Zdržal sa:0 

 

8.. Diskusia: 

V rámci diskusie neboli podané žiadne pripomienky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9.Návrh na uznesenie 

Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol 

schválený. 

10.Záver 

Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach. 

 

Overovatelia zápisnice: Baco Ľuboš 

                                       Petruš Jozef 

                                        

Zapísala: Gabriela Hašpicová                             

                                                                                                

                                                                                                                        Ján Strempek                                                                                                                         

Vyvesené:  07.03.2018                                                                                   starosta obce 

Zvesené: 


