
 

 
 Z Á P I S N I C A 

 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 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. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva, 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, 

6. Vystúpenie starostu, 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, 

8. Voľba mandátovej, volebnej komisie, 

9. Správa volebnej komisie, mandátovej komisie 

10. Poverenie a voľba na výkon funkcie zástupcu starostu, 

11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba  ich predsedov a členov, 

12. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
a voľba jej členov, 

13. Určenie platu starostu,  

14. Návrh – rozpočet na roky 2019, 2020, 2021, 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Otrhánky na obdobie 2019-
2021, 

16. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, 

17. Návrh na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

18. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019, 

19. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce: 
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- TJ Baník Haláčovce-Otrhánky, 

- STOLNOTENISOVÝ ODDIEL, Otrhánky,  

- DHZ Otrhánky,  

20. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie 
kriminality, 

21. Dodatok č. 8 a č. 9 k Zmluve o dielo č. 12-12/1996 VOTEP, s.r.o. Bánovce, 

22. Odkúpenie parkoviska v obci od TSK, 

23. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Ing. Michalom Bolfom , 

24. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Premier Consulting, Komárno 

25. Schválenie žiadosti autobusového spojenia, 

26. Rôzne,  

- Výber ponúk a zameranie chodníka –hlavná cesta, 

- Príprava projektu,  

- Pridelenie kompostérov domácnostiam, 

- Dohoda CVČ, 

- Plán zasadnutí OcZ, 

- Žiadosť pána Milana Smolku o vzdaní sa príjmu z funkcie poslanca 

27. Diskusia,  

28. Návrh na uznesenie,  

29. Záver. 

 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                  Ing. Januška 

Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
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1.Otvorenie zasadnutia 

     Po zaznení Hymny SR zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov otvoril a viedol 

pán Ján Strempek, znovuzvolený starosta obce, ktorý úvodom privítal prítomných, všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, hostí a 

kontrolórku obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

     Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený Ing. Januška 

Vladimír, za členov p. Igaz Peter a p. Slovák Martin, za overovateľov zápisnice p. Baco 

Ľubomír a p. Smolka Milan, za zapisovateľku zápisnice bola určená  Hašpicová Gabriela. 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 

   3.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

Starosta obce odovzdal slovo predsedkyni miestnej volebnej komisie p. Mikuškovej Božene, 

ktorá podala správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí z 10.11.2018, ktorá 

potvrdila, že voľby do orgánov samosprávy obcí boli vykonané v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona NR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

a súvisiacimi predpismi.  

 

Miestna volebná komisia bola v zložení: 

 

Mikušková Božena   – predseda 

Ing. Baláž Ján           – podpredseda 

Flimelová Janka        – člen 

Ledajová Stanislava  – člen 

Strempeková Anna   – člen 

Hašpicová Gabriela  – zapisovateľka 
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Po dôkladnom preskúmaní a spracovaní výsledkov platných hlasov pre jednotlivých 

kandidátov na poslancov obecného  zastupiteľstva ako i starostu obce predsedkyňa MVK 

podala nasledovné stanovisko: 

 

      Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                              342 

      Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                             208 

      Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                          208 

      Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do  OZ           208 

      Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  202 

 

Do obecného zastupiteľstva sa volilo 5 poslancov.  

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Otrhánky boli zvolení: 

 
1. Baco Ľubomír                    138 hlasov               nezávislý kandidát 
2. Smolka Milan                     114 hlasov              nezávislý kandidát 
3. Igaz Peter                            104 hlasov              nezávislý kandidát 
4. Ing. Januška Vladimír       103 hlasov              nezávislý kandidát 
5. Slovák Martin                      90 hlasov               nezávislý kandidát 

 

Celkom bolo zvolených 5 poslancov, čo je plný počet. 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 

podľa počtu získaných platných hlasov sú: 

 
1. Slováková Adriana                  76 hlasov            nezávislá kandidátka 
2. Mgr. Plášeková Gabriela         75 hlasov            nezávislá kandidátka 
3. Zavoďan Vlastimil                   75 hlasov           nezávislý kandidát 
4. Mikuška František                    68 hlasov           nezávislý kandidát 
5. Flimelová Eva                           64 hlasov          nezávislá kandidátka 
6. Kováčová Janette                      57 hlasov          nezávislá kandidátka 

 

 

Kandidát na starostu obce bol: 

 
1. Strempek Ján                            202 hlasov         nezávislý kandidát 

 

Starostom obce bol zvolený p. Ján Strempek, ktorý získal 202 platných hlasov.  
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Počas príprav ako i v priebehu volieb neboli Miestnej volebnej komisii podané žiadne 

sťažnosti. Priebeh volieb bol na veľmi dobrej úrovni, konštatovala predsedkyňa MVK. 

Správa MVK je prílohou ustanovujúceho zasadnutia.  

Výsledky volie vzalo OZ na vedomie. 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

Pán Ján Strempek všetkých prítomných vyzval, aby povstali a zložil sľub starostu 

obce, po jeho zložení sa pod sľub podpísal. Pri skladaní sľubu i počas celého ustanovujúceho 

zasadania mal insígnie. Novozvolenému starostovi obce p. Jánovi Strempekovi  

predsedkyňa MVK p. Mikušková  odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce Otrhánky 

a zablahoželala k jeho opätovnému zvoleniu na funkciu starostu obce na volebné obdobie 

2018-2022. 

     Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie, že zvolený starosta obce p. Ján 

Strempek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Otrhánky. 

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

Starosta obce  požiadal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili 

sľub. Po zložení sľubu a podpise predsedkyňa MVK p. Mikušková odovzdala piatim 

novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení za poslancov OZ 

v Otrhánkach a spolu so starostom im zablahoželali k zvoleniu do funkcie poslancov na 

volebné obdobie 2018-2022.  

Svojím sľubom a podpísaním sľubu splnili zákonný predpoklad výkonu mandátu 

poslanca.  

 

Novozvolení poslanci OZ: 

Baco Ľubomír, Igaz Peter, Ing. Januška Vladimír, Slovák Martin, Smolka Milan 

 

     Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie, že zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

v Otrhánkach. 

 

6. Vystúpenie starostu 

     Starosta obce vo svojom vystúpení poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú mu občania dali 

na ďalšie štyri roky. Spomenul, že je to pre neho ocenením doterajšej práce, ale aj záväzkom 

do nasledujúceho volebného obdobia.  

Následne poďakoval predsedkyni, podpredsedovi a členom miestnej volebnej komisie, ktorí 

sa podielali na bezproblémovom priebehu volieb. 

Starosta sa poďakoval poslancom, ktorí strávili v obecnom zastupiteľstve predchádzajúce 

štyri roky a aktívnou účasťou sa podielali na dianí v obci. 

Tiež poďakoval aj hlavnej kontrolórke obce, ktorá sa zaoberá kontrolnou činnosťou obce.  
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Ďakoval všetkým kandidátom na funkciu poslancov do OZ, ktorí sa uchádzali 

v komunálnych voľbách. 

Starosta obce novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov a vyslovil vieru v spoločné 

napredovanie obce  a veľa dobrých zrealizovaných projektov, ktoré našu obec posunú ďalej. 

 

Starosta poďakoval aj ekonómke obce za jej vynaložené úsilie pri plnení si svojich povinností 

v obci. 

 

Ďalej starosta ďakoval aj mamičkám, ktoré sú nám veľmi nápomocné  pri viacerých akciách 

v obci. 

 

Starosta sa poďakoval aj občanom, brigádnikom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 

podielali na dianí v obci a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosť v našich 

rodinách. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vystúpenie zvoleného starostu obce p. Jána 

Strempeka. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce Ján Strempek, predložil pre pokračovanie ustanovujúceho zastupiteľstva 

program podľa pozvánky a poslanci ho následne schválili:   
Hlasovanie:                                                                                         Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                            Igaz Peter 

                                                                                                                            Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                            Slovák Martin 

                                                                                                                            Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Starosta obce predniesol návrh na predsedov a členov mandátovej a návrhovej komisie a 

návrh na zriadenie komisií. 

 
- Mandátová komisia: 

Predseda               Ing. Vladimír Januška           

Člen                        Milan Smolka 

Člen                        Ľubomír Baco  

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
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-Návrhová komisia: 

Predseda                                Ing. Vladimír Januška           

Člen                                         Peter Igaz, Martin Slovák 

Overovateľov zápisnice:      Ľubomír Baco , Milan Smolka 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 

9. Správa volebnej komisie, mandátovej komisie 

Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy v úvode prečítala predsedkyňa miestnej 

volebnej komisie p Mikušková, ktorá potvrdila, že voľby do orgánov samosprávy obcí boli 

vykonané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov a súvisiacimi predpismi.  

Za starostu obce Otrhánky bol zvolený: 

          Ján Strempek              202 hlasov            nezávislý kandidát 

 

Za poslancov  OZ boli zvolení: 
1. Baco Ľubomír                    138 hlasov               nezávislý kandidát 
2. Smolka Milan                     114 hlasov              nezávislý kandidát 
3. Igaz Peter                            104 hlasov              nezávislý kandidát 
4. Ing. Januška Vladimír       103 hlasov              nezávislý kandidát 
5. Slovák Martin                      90 hlasov               nezávislý kandidát 

 

 

Bližšie podanie správy je rozpísané v bode 3. 

 

 

Správa MVK je prílohou ustanovujúceho zasadnutia.  

 

 

Správa mandátovej komisie 

 

Po preskúmaní podpísaných čestných vyhlásení a zložení sľubov poslancov a  starostu 

predseda mandátovej komisie Ing. Januška konštatoval, že ani  starosta, ani nikto z poslancov 

nevykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť nezlučiteľnú s výkonom funkcie verejného 

funkcionára podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Správu mandátovej a volebnej komisie vzalo OZ na vedomie. 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 
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                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 

10. Poverenie a voľba na výkon funikcie zástupcu starostu 

V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

poveril starosta obce svojim zastupovaním na funkčné obdobie 2018-2022 p. Bacu 

Ľubomíra, ktorý si bude plniť  túto úlohu zo zákona.  

Poverenie je súčasťou zápisnice ustanovujúceho zasadnutia a poslanci vzali uvedené na 

vedomie. 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 

11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

12. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
a voľba jej členov 

 

V našej obci sa zriaďujú nasledovné komisie: 
 
 
 
 
 
 
 

Komisie a voľba predsedov a členov: 
 

- Komisia životného prostredia a  výstavby 

Predseda         Peter Igaz    

Člen                  Ing. Vladimír Januška       

Člen                  Martin Slovák    

       Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

-Komisia pre rozpočet a verejný  poriadok 
Predseda            Ľubomír Baco      

Člen                     Ing. Vladimír Januška 

Člen                     Martin Slovák 

       Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                   Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 

- Komisia mládeže, kultúrna a sociálna 

Predseda            Martin Slovák           

Člen                     Ing. Vladimír Januška        

Člen                     Peter Igaz           

        Hlasovanie:                                                                                        Za:    5  Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Komisia pre sťažnosti                

Predseda             Milan Smolka               

Člen                      Peter Igaz      

Člen                      Martin Slovák       

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Proti: 0        Zdržal sa: 0 
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- Komisia podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

Predseda               Ing. Vladimír Januška           

Člen                        Milan Smolka   

Člen                        Ľubomír Baco     

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 

 

13. Určenie platu starostu 

Poslanci schválili 100% úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 na 5. zasadnutí 
OZ z 13.7.2018. Návrh na zvýšenie platu starostu nebol a preto plat starostu obce je  v súlade 
so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov . 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 

 

 

14. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019,2020,2021 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 poslancom obecného 

zastupiteľstva. Ďalej poslancov oboznámil so žiadosťami o dotácie, ktoré boli doručené 
na obec a to: 

      Dňa 29.11.2018 pod spisovou značkou 609/2018 Žiadosť o dotáciu od od TJ Baník 
Haláčovce-Otrhánky. 

     Dňa 29.11.2018 pod spisovou značkou 610/2018 Žiadosť o dotáciu od DHZ Otrhánky. 

    Dňa 29.11.2018 pod spisovou značkou 611/2018 Žiadosť o dotáciu od Stolnotenisového 
oddielu Orol Otrhánky. 
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Po predložení uvedených žiadostí o dotácie poslanci hlasovali o pridelení dotácie pre rok 
2019 nasledovne: 

TJ Baník Haláčovce-Otrhánky                 900,--€ 

DHZ                                                              300,--€ 

      ST OROL                                        v sume 200,--€ 

Poslanci  návrh finančného rozpočtu na roky 2019,2020,2021 schválili. 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Otrhánky na obdobie 2019-2021 
 

Kontrolórka obce Ing. Kubicová potvrdila správnosť spracovania návrhu rozpočtu obce na roky 2019-

2021. Zároveň odporučila predložený „Návrh rozpočtu Obce Otrhánky na roky 2019-2021“ 

Obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

Poslanci zobrali Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Otrhánky na rok 

2019 -2021 na vedomie. 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
 

              

 

16.Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 

Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č4/2018, - presun medzi položkami, úprava 

položiek v rámci rozpočtu. Poslanci s rozpočtovým opatrením súhlasili. 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
 

17.Návrh na presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie, aby v rámci už schváleného rozpočtu sa mohli 

položky presúvať v čiastke 4000,-- €. Poslanci súhlasili. 
Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                        Proti: 0        Zdržal sa: 0 
18.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

Poslanci zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 
2019 . 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan   

                                                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 
19. Žiadosti o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce: 
Na základe prijatých žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 25/2005 pre rok 
2019 od žiadateľov uvedených v bode 14.ustanovujúceho zastupiteľstva bola schválená dotácia pre: 
 
TJ Baník Haláčovce-Otrhánky                 900,--€ 

DHZ                                                              300,--€ 

ST OROL                                        v sume 200,--€ 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan   

 

                                                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 
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20. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
Dňa 28.11.2018 nám bola z Ministerstva vnútra SR pridelená dotácia v rámci projektu  
„Prevencia kriminality na rok 2018 MERAČ RÝCHLOSTI“ v sume 1600,-- €, kde obec bude z vlastných 
zdrojov spolufinancovať 20% výdavkov z celkového rozpočtu, čo je 440€. Všetky podmienky 
pridelenej dotácie sú uvedené v zmluve, ktorá je zverejnená na stránke obce. 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan   

                                                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
21. Dodatok č. 8 a č.9 k Zmluve o dielo č. 12-12/1996 VOTEP, s.r.o. Bánovce n/B 

Starosta obce oboznámil s uvedenými dodatkami poslancov, ktoré boli súčasťou žiadosti 

Environmentálneho fondu o pridelení dotácie o vodovod na dokončenie  a rozšírenie vodovodu 

podľa projektov v obci, ktorá bola podaná do 31.10.2018 (v rámci podmienok EF). Spoluúčasť z obce 

je 5%. 

Hlasovanie:                                                                                              Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                  Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan   

                                                                                                                                       Proti: 0        Zdržal sa: 0 
22. Odkúpenie parkoviska v obci od TSK 
Starosta oboznámil poslancov o odkúpení časti pozemku pod parkoviskom v obci pri cintoríne 84 m2 

za trhovú cenu 2,50 € /m2 od TSK, ďalej starosta informoval poslancov tiež o odkúpení pozemku pod 

chodníkami za 1 € a o vecnom bremene na vstup ku kostolu 16 m2 a vecnom bremene na križovatke 

pod oporným múrikom zábradlia 10 m2.   

      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
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23.    Dodatok č 1 k zmluve o dielo s Ing. Michalom Bolfom 
Starosta informoval poslancov s uvedeným dodatkom, ktorý je potrebný pri plnení podmienok 
a výkone kontroly s  PPA  v projekte Oplotenia cintorína. 

       Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
24. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Premier Consulting EU, Komárno 
Starosta informoval poslancov s dodatkom, ktorý je potrebný pri plnení podmienok a výkone 
kontroly s PPA v projekte Oplotenia cintorína. 

      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
25. Schválenie žiadosti autobusového spojenia 
Na základe žiadosti našej občianky o posun spoja s odchodom z BN-Haláčovce o 17.20, aby stíhali 
dochádzajúci autobus napr. z TN a nemuseli čakať do 19.35. Uvedená žiadosť je v štádiu riešenia 
a budeme Vás o jej výsledku informovať, na základe ďalších jednaní s SAD. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 

      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
26. Rôzne 
- Výber ponúk a zameranie chodníka cesta smerom do Haláčoviec, príprava projektu 
Na základe doručených ponúk na geodetické zameranie chodníka smerom do Haláčoviec poslanci 
vybrali uchádzača s najnižšou ponukou 850€ Ing. Schvwarza Vladimíra, GSK, majetkoprávny servis, 
s.r.o. 

      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
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- Starosta informoval poslancov na základe projektu Obstaranie záhradných kompostérov 
na predchádzanie vzniku BRKO- Združenia obcí Bánovecko bude každej domácnosti 
pridelený kompostér. Presný návod na obsluhu kompostérov a príručku obdrží každá 
domácnosť. 
      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                          Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
- Na obec bola doručená Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre 

voľného času, ide o naše deti za mesiac október až december a obec prispeje sumou 54 
€. Poslanci s uvedeným dodatkom súhlasili: 
      Hlasovanie:                                                                                      Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                          Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Proti: 0      Zdržal sa: 0  
- Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starosta obce oboznámil prítomných, že zasadnutia sú vždy podľa potreby obce, avšak 
jeden krát za tri mesiace je potrebné, aby zastupiteľstvo rokovalo. Konkrétne termíny sú 
vždy zverejnené v rámci pozvánky v obci spôsobom obvyklým a na webovom sídle obce. 
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
-Žiadosť pána Milana Smolku o vzdaní sa príjmu z funkcie poslanca 
Novozvolený poslanec p. Milan Smolka nám doručil žiadosť, kde sa vzdáva práva príjmu 
z funkcie poslanca, do dovŕšenia dôchodkového veku. Poslanci zobrali uvedenú informáciu 
na vedomie a súhlasili: 
      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 
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                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
27. Diskusia 
V rámci diskusie starosta ešte zhrnul priebeh a realizácie projektov doterajšieho volebného 
obdobia a konštatoval, že v nastávajúcom volebnom období 2018-2022 nás čaká ešte veľa 
spoločného úsilia na zveladenie našej obce. 
 
V rámci diskusie vystúpila aj p. Hašpicová  
- s poďakovaním za pomoc a súčinnosť celej rodine p. Jána Strempeka,  nielen pri 

kultúrnych akciách, ale vôbec pri dianí v obci. 
- taktiež sa  poďakovala aj bývalým poslancom OZ za spoluprácu a pomoc počas 

predchádzajúceho volebného obdobia. 
 
28. Návrh na uznesenie 

Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol schválený.  
      Hlasovanie:                                                                                       Za:    5   Baco Ľubomír 

                                                                                                                                 Igaz Peter 

                                                                                                                                 Ing. Januška Vladimír 

                                                                                                                                  Slovák Martin 

                                                                                                                                  Smolka Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

29. Záver  
Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť poprial všetkým 

šťastné a veselé Vianoce a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ v Otrhánkach. 

 

  

Overovatelia zápisnice:  Baco Ľubomír 

                                       Smolka Milan 

 

Zapísala: Gabriela Hašpicová  

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                     Ján Strempek  

Vyvesené: 13.12.2018                                                                                  starosta obce  

Zvesené: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


