
 

 
Z Á P I S N I C A 

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.4.2018 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.Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

5.Výber vetvy- ulice v rámci poskytnutej dotácie z EF, oslovenie firmy VOTEP a následné vypracovanie  dodatku 
č.7 k zmluve o dielo č. 12-12/1996 na „Verejný vodovod Haláčovce-Otrhánky“firmou VOTEP 

6.Zmluva č. 148061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 

7.Zmluva č. VS 35/2018 o poskytovaní audítorských služieb  

8.Zmluva o grantovom účte, bežnom účte a zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva PRIMA 
BANKA pobočka BnB 

9.Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č. 
362240/0200 

10.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2018 – Telových. Jednota Baník Haláčovce-Otrhánky 

11.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2018 –Stolno-tenisový oddiel Orol Otrhánky 

12Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 3/2018 – DHZ Otrhánky 

13.Zmluva o dielo „Držková“ a posedenie pri vatre 

14.Rôzne: 

- Plán akcií na rok 2018 

15.Diskusia 

16.Návrh na uznesenie 

17.Záver. 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 4  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Flimelová Mária 

                                                                                                                  Petruš Jozef 

                                                                                                        Mgr.Strempeková Emília 

                                                                                               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 4 poslanci, takže 

zasadnutie je uznášania schopné. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená  p.Mária Flimelová, 

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: 4  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Flimelová Mária 

                                                                                                                  Petruš Jozef 

                                                                                                          Mgr.Strempeková Emília 

                                                                                                                                

                                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 

   3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania 

Starosta oboznámil poslancov so začatím realizácie prác dvoch projektov v obci, na ktoré 

nám bude pridelená dotácia v rámci zmluvy z predchádzajúceho zasadania. Firma MODEST 

začala realizovať práce od 3.4.2018 realizácia projektu Oplotenie cintorína  a od 16.04.2018 

projekt: „Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky“. 

Starosta pred samotnou realizáciou musel osloviť na základe stavebného povolenia dotknuté 

orgány a zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení. Poslanci zobrali 

uvedené informácie na vedomie. 

Hlasovanie:                                                    Za:4   Baco Ľubomír 

                                                                                 Flimelová Mária 

                                                                                  Petruš Jozef 

                                                                                  Mgr.Strempeková Emília 

                                                                        Proti: 0              

                                                                        Zdržal sa hlasovania: 0        
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4. Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

Starosta predložil poslancom oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z EF, 

kde minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov 

formou dotácie na rok 2018 na projekt „Haláčovce-Otrhánky vodovod vo výške 

50.000,--€. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie, že 

obec má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov 

vlastných zdrojov sumu 2631,58 €. Poslanci zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie:                                                                             Za:  4              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Flimelová Mária     

                                                                                                                         Petruš Jozef     
                                                                                                                         Mgr.Strempeková Emília                                                                                                                      

                                                                                       Proti: 0           Zdržal sa:0 

            

 
 

 

5.Výber vetvy – ulice v rámci poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu: 

Po oboznámení poslancov o realizácií vodovodu, ktoré ulice na základe pridelenej dotácie sa 

budú realizovať, starosta obce vyzval poslancov o výber ulice vetvy. Poslanci rozhodli aj na 

základe toho, kde je prevaha malých detí a tak vybrali nasledovné ulice: 

 

ulica p. Flimela Františka Rad A-2  

 a 

ulica p. Urbánka Antona Rad A1-3  

 

 

 

 
Hlasovanie:                                                                             Za:  4              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Flimelová Mária     

                                                                                                                         Petruš Jozef 

                                                                                                         Mgr. Strempeková Emília                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       Proti: 0          Zdržal sa:0 
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Následne starosta oboznámil poslancov , že po vybratí uvedených ulíc osloví firmu VOTEP a následne 
je potrebný dodatok č 7 k Zmluve o dielo č 12-12/1996 na „Verejný vodovod Haláčovce-Otrhánky“ 
vypracovaný firmou VOTEP, čo poslanci zobrali na vedomie. Taktiež je potrebné splniť všetky 
podmienky Environmentálneho fondu, aby nám bola uvedená dotácia poskytnutá. Poslanci zobrali 
uvedené informácie na vedomie. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                               Proti:: 0       Zdržal sa:0 

6. Zmluva č. 148061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 

Starosta obce predložil poslancom uvedenú zmluvu, kde DHZ Otrhánky obdrží 

dotáciu 1.400€ po splnení potrebných podmienok. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti:0   Zdržal sa:0 

7. Zmluva č. VS 35/2018 o poskytovaní audítorských služieb 

Na obci prebehne audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 v súlade so 

zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite za účtovné obdobie roku 2017 - audit 

súladu výročnej správy v platnom znení s individuálnou účtovnou závierkou.  

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti: 0   Zdržal sa:0 
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8. Zmluva o grantovom účte, bežnom účte a zmluva o poskytovaní služieb 

elektronického bankovníctva s PRIMA BANKOU pobočka Bánovce n/B. 

Starosta obce oboznámil poslancov, že sme si museli vytvoriť grantový účet (vodovod), 

vzhľadom na viac pridelených dotácií (2 projekty). Uvedené zmluvy sú zverejnené na stránke 

obce. 
Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

9.Dodatok č1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích 

služieb č. 362240/2000 

Vzhľadom na zmeny zľavu poskytovania stravovacích služieb spoločnosťou EDENRED bol 

vypracovaný predmetný dodatok. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                  Proti: 0   Zdržal sa:0 

10. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2018 s Telovýchovnou Jednotou 

Baník Haláčovce-Otrhánky 

Na základe žiadosti zo dňa 08.12.2017, pod spis. číslom  580/2017  podľa VZN č. 

25/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky a po prerokovaní na zasadaní 

obecného zastupiteľstva bola žiadosť o finančnú dotáciu schválená. Následne bola 

vypracovaná zmluva a na základe  uvedenej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce 

Otrhánky bude  Telovýchovnej jednote  poskytnutá čiastka 900 Eur.  

 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.         



 

                                                                                                               Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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    11.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2018 so Stolno-tenisovým 

oddielom Orol Otrhánky 200,--€ 

Na základe žiadosti zo dňa 08.12.2017, pod spis. číslom  578/2017 podľa VZN č. 

25/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky a po prerokovaní na zasadaní 

obecného zastupiteľstva bola žiadosť o finančnú dotáciu schválená. Následne bola 

vypracovaná zmluva a na základe  uvedenej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce 

Otrhánky bude  Stolno –tenisovému oddielu Orol Otrhánky  poskytnutá čiastka 200 Eur.  

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č 3/2018 s DHZ Otrhánky 300,--€ 
Na základe žiadosti zo dňa 08.12.2017, pod spis. číslom  579/2017 podľa VZN č. 

25/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky a po prerokovaní na zasadaní 

obecného zastupiteľstva bola žiadosť o finančnú dotáciu schválená. Následne bola 

vypracovaná zmluva a na základe  uvedenej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce 

Otrhánky bude  DHZ Otrhánky poskytnutá čiastka 300 Eur.  

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

13. Zmluva o dielo „Držková“ a posedenie pri vatre 

Starosta predložil zmluvu poslancom čo sa týka plánovanej akcie zo dňa 5.5.2018, kde nám 

zahrá hudobná skupina ZUNABAND.  

Hlasovanie:               

                                                                                                                 Za:4 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Flimelová Mária 

                                                                                                                    Petruš Jozef 



 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti 0     Zdržal sa:0 
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Zároveň pozývame všetkých občanov dňa 05.05.2018 so začiatkom o 18.00 hodine do 

nového prístrešku v areáli nášho obecného úradu na „Držkovú“a posedenie pri vatre. 

 

14. Rôzne: 

- Plán akcií na rok 2018: 
 
 

- 05.05.2018 „Držková“ a posedenie pri vatre 18.00 hod. 
- 13.05.2018 Deň matiek o 15.00 hod.  
- 02.06.2018 MDD 

- 23.06.2018 Deň otcov 

- 25.08.2018 Letná škola  
- 07.10.2018 Posedenie dôchodcov, jubilanti  
- 08.12.2018 Mikuláš 

 
 
Hlasovanie:                                                                                              Za:     4      Baco Ľubomír 

                                                                                                                                      Flimelová Mária 
                                                                                                                                      Petruš Jozef 
                                                                                                                                Mgr. Strempeková E.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                             Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 

 - Plat HK opätovné prerokovanie zvýšenia 
Na opätovnú žiadosť hlavnej kontrolórky poslanci obce súhlasili so zvýšením jej úväzku na 0,15%. 

  
Hlasovanie:                                                                                              Za:     4      Baco Ľubomír 

                                                                                                                                   Flimelová Mária 
                                                                                                                                       Petruš Jozef 
                                                                                                                           Mgr. Strempeková E.                                                                                                                                                                                                                                                     
  
                                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 
  
  
  

15. Diskusia 
Starosta obce vyzval poslancov v rámci diskusie k blížiacim sa akciám („Držkovej“ a Dňu matiek) 
k pomoci pri ich realizácií. Zároveň poďakoval futbalistom p. Bc. Ďurkáčovi Róbertovi  pri prácach 
realizovaných v areáli OcÚ, taktiež aj p. Chrenkovi st. a p. Ďurčovi st.. 
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16. Návrh na uznesenie 

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

schválený. 

17. 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: 23.04.2018                                                                                   starosta obce 

Zvesené: 


