
 

 
Z Á P I S N I C A 

zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2018 o 17.00 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017, 

5.Záverečný účet obce za rok 2017, 

6.Individuálna Výročná správa obce za rok 2017, 

7.Informatívna správa hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017, 

8.Plán hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018, 

9.Úprava rozpočtu č. 1/2018, 

10.Vodovod Haláčovce-Otrhánky – projekt na rozšírenie vodovodu, 

11.Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č.12-12/1996, 

12.Zmluvy o Municipálnom úvere Eurofondy č. 73/001/18 a č.73/002/18, 

13.Rôzne: -Komunitný plán obce, 

                  - Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

14.Diskusia,  

15.Návrh na uznesenie, 

16.Záver. 

 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Ing. Griač Juraj                                                                                                                   

                                                                                                        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 3 poslanci, takže 

zasadnutie je uznášania schopné. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený  Ing. Griač Juraj, za 

členov p.Baco Ľubomír a Mgr. Emília Strempeková, za overovateľov zápisnice p. Baco 

Ľubomír a Mgr. Emília Strempeková, za zapisovateľku zápisnice bola určená  Hašpicová 

Gabriela. 

Hlasovanie:                                                                                     Za: 3  Baco Ľubomír 

                                                                                                                  Ing. Griač Juraj 

                                                                                                          Mgr.Strempeková Emília                                                                                                                                

                                                                                                               Proti: 0       Zdržal sa:0 

   3.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania 

Na predchádzajúcom zasadaní starosta oboznámil poslancov o poskytnutí dotácie z EF, po 

niekoľkých rokovaniach však sme dospeli k záveru, že na základe pridelenej dotácie sa budú 

realizovať tri vetvy (na základe poskytnutej dotácie v rámci pridelených financií ), avšak do 

budúcna bude potrebné vypracovať aj rozšírenie projektu na ulicu p. Flimela Františka, čo je 

aj v programe zasadnutia v bode č. 10. 

Hlasovanie:                                                    Za:3   Baco Ľubomír 

                                                                                 Ing. Griač Juraj 

                                                                                  Mgr.Strempeková Emília 

                                                                        Proti: 0              

                                                                        Zdržal sa hlasovania: 0      

4.Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017 

Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 
2017, čo poslanci zobrali na vedomie a zároveň odporučila schváliť Záverečný účet obce za rok 2017 
bez výhrad. 

 

 

Hlasovanie:                                                                             Za:  3              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                         Mgr.Strempeková Emília                                                                                                                      

                                                                                       Proti: 0           Zdržal sa:0 
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5.Záverečný účet obce za rok 2017 
Starosta predložil Záverečný účet Obce Otrhánky a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Prečítal 
jeho znenie a vysvetlil čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách a oboznámil s výsledkom 
hospodárenia za rok 2017. Odborné stanovisko k Záverečného účtu obce Otrhánky za rok 2017 
predložila hlavná kontrolórka Ing. Kubicová a navrhla obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet 
schváliť bez výhrad.  

 

 

 
Hlasovanie:                                                                             Za:  3              Baco Ľubomír 

                                                                                                                         Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                        Mgr. Strempeková Emília                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       Proti: 0          Zdržal sa:0 

 

 

 

6. Individuálna Výročná správa obce za rok 2017 

Individuálnu Výročnú správu obce Otrhánky za rok 2017 poslanci schválili nasledovne: 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                               Proti:: 0       Zdržal sa:0 

7. Informatívna správa hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2017 

Hlavná kontrolórka urobila kontrolu účtovníctva za I.polrok 2017. Účtovníctvo obce je 

vedené v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle vnútorného predpisu  Smernici na vedenie 

účtovníctva. Finančná kontrola je vykonávaná u každej finančnej operácie v zmysle zákona 

o finančnej kontrole. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky poslanci zobrali na vedomie. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti:0   Zdržal sa:0 
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8. Plán hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018 

Poslanci zobrali plán hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018 na vedomie. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti: 0   Zdržal sa:0 

 

 

 

 

9. Úprava rozpočtu č. 1/2018 

Vzhľadom na došlé faktúry firmy MODEST realizovanie oboch projektov a čerpanie úveru  

je potrebné urobiť úpravu rozpočtu č. 1/2018 (podľa prílohy). 
Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

10. Vodovod Haláčovce-Otrhánky projekt na rozšírenie vodovodu 

Na ulici Františka Flimela vetva A2 je potrebné urobiť projekt na rozšírenie vodovodu. 

Následne bude oslovený na vypracovanie projektant Ing. Reisel. Poslanci súhlasili 

nasledovne: 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                  Proti: 0   Zdržal sa:0 

.  
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    11.Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 12-12/1996.  

Ako už boli poslanci upovedomení na predošlom zasadnutí o vyhotovení dodatku  firmou 

VOTEP a po neustálych rokovaniach s Environmentálnym fondom budú realizované ulice 

RAD 2, RAD A1-3  a RAD A2-1  a to ako je uvedené v dodatku č. 7 a v rámci pridelených 

financií. Dodatok je zverejnený na stránke obce. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

12. Zmluvy o Municipálnom úvere Eurofondy č. 73/001/18 a č. 73/002/18 
Na základe zastupiteľstva zo dňa 5.3.2018, kde poslanci schválili investície ohľadom čerpania úveru 
formou refundácie boli na obec doručené zmluvy na projekty: 
-Oplotenie cintorína v obci Otrhánky, výška úveru 29.385,56 €  s účelom úveru predfinancovanie 
NFP- Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy č. 73/002/18 
-Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky, výška úveru 87.518,62 
€|s účelom úveru predfinancovanie NFP – zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy č. 73/001/18. 
 
 Oba projekty budú následne refundované formou NFP z PPA po dokončení a následnom vyúčtovaní 
projektov. 
Hlasovanie: 

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

13. Rôzne: 

-Komunitný plán obce Otrhánky 

Starosta obce oboznámil poslancov o spracovávaní Komunitného plánu obce. Oslovili sme aj  

obyvateľov našej obce o zapojení sa a vyplnení dotazníka, ktorý je na našej stránke obce 

v DOTAZNÍKOCH zverejnený. 

Hlasovanie:               

                                                                                                                 Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                                   Proti 0     Zdržal sa:0 
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-Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 
Starosta predložil poslancom správu nezávislého audítora z vykonania auditu, zo správy vyplýva, že 
obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
Poslanci Správu audítora  zobrali na vedomie. 

Hlasovanie:                  

                                                                                                                  Za:3 Baco Ľubomír 

                                                                                                                    Ing. Griač Juraj 

                                                                                                                 Mgr.Strempeková E.                                                                                                                                    

                                                                                                              Proti: 0       Zdržal sa:0 

14. Diskusia 

V rámci diskusie starosta poďakoval poslancom za pomoc pri plánovaných akciách, avšak 

poďakovanie patrí aj naším mamičkám, ktoré sa zapájajú na obci pri organizovaní všetkých 

akcii v roku.        

15. Návrh na uznesenie 

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

schválený. 

16. Záver 

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

riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach. 

 

Overovatelia zápisnice: Baco Ľubomír 

                                       Mgr. Emília Strempeková 

                                        

Zapísala: Gabriela Hašpicová                             

                                                                                                

                                                                                                                        Ján Strempek                                                                                                                         

Vyvesené: 26.06.2018                                                                                   starosta obce 

Zvesené: 


