V Huncovciach dňa 16.08.2021
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Huncovce
konaného dňa 16.08.2021
Prítomní:

Ospravedlnení:

poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Peter Majerčák - starosta obce
Ľubomíra Šmáliková - ekonómka obce
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
Ing. Jozefína Pekarčíková, Miroslav Pekarčík, Jaroslav Dravecký

Neprítomní:

-

Program:
1. Otvorenie rokovania - program - schválenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok.
5. VZN č.3-2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou.
6. Dodatok č.1 VZN č.7-2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských zariadeniach
zriadených obcou.
7. Dodatok č.1 VZN č.8-2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených
obcou.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.
9. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
- zasadnutie OcZ otvoril a viedol predsedajúci, Ing. Peter Majerčák, starosta obce,
- predsedajúci privítal všetkých prítomných a oznámil, že počet prítomných poslancov je 6 a
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
- všetky prerokované správy, dokumenty a návrhy uznesení s dôvodovou správou mali
poslanci k dispozícii v dostatočnom časovom limite pred zasadnutím OcZ,
- predsedajúci prítomných oboznámil s programom zasadnutia a zároveň oznámil, že má
návrh na vloženie nového bodu do rokovania
- predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia
Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník

Za:

Proti:
1

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:
-

-

1
1
1
1
1
1
1
6

3

predsedajúci otvoril rozpravu o zmene návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, počas ktorej môžu poslanci obecného zastupiteľstva predkladať návrhy na
vypustenie niektorých konkrétnych bodov z návrhu programu zasadnutia, alebo na
zaradenie niektorých ďalších bodov do návrhu programu zasadnutia,
predsedajúci predložil poslancom návrh na doplnenie bodu: Predloženie žiadosti o NFP
pre projekt: ,,Rozšírenie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Huncovce“ do pôvodného
programu rokovania,

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:
-

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

predsedajúci dal hlasovať o návrhu doplneného programu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva ako celku

Hlasovanie o programe zasadnutia so zapracovaním doplnenia:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

2

Program:
1. Otvorenie rokovania - program - schválenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok.
5. VZN č.3-2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou.
6. Dodatok č.1 VZN č.7-2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských zariadeniach
zriadených obcou.
7. Dodatok č.1 VZN č.8-2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených
obcou.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.
9. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt: ,,Rozšírenie verejnej kanalizácie a ČOV v obci
Huncovce“.
10. Záver.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
- predsedajúci predniesol návrh na voľbu členov návrhovej komisie, určil overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce:
volí
do návrhovej komisie poslancov Marcela Nováka a Dušana Jankuru,
berie na vedomie
starostom určených overovateľov zápisnice poslancov Ondeja Horníka a Ing. Jozefa Blchu.
berie na vedomie
starostom určeného zapisovateľa poslanca Ing. Jána Horníka.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce:
- na rokovaní neboli podané žiadne pripomienky ani dopyty obyvateľov obce.
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4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok
- predsedajúci na rokovaní privítal p. M. Hozzu ktorý sa rokovania OcZ zúčastnil ako
zástupca Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok,
- predsedajúci predstavil detaily žiadosti a taktiež predložený rozpočet nákladov spojených s
obnovou fasády evanjelického kostola v Huncovciach – národnej kultúrnej pamiatky,
- p. M. Hozza prítomným poslancom upresnil, že v tomto kalendárnom roku je
v harmonograme opráv naplánovaná iba oprava fasády priečelia kostola a zvonice, nie
kompletnej fasády, preto skutočné náklady na opravu pre rok 2021 budú adekvátne krátené
na tento účel,
- poslanci v diskusii p. M. Hozzovi kládli otázky týkajúce sa harmonogramu a detailov
rozpočtu, p. Hozza na otázky poslancov odpovedal,
- predsedajúci uviedol, že možnosť podať ďalšiu žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na
dokončenie celého zámeru v roku 2022 prichádza stále do úvahy koncom roka 2021 pri
tvorbe nového rozpočtu,
- po rozprave poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok na
úhradu nákladov spojených s obnovou fasády evanjelického kostola v Huncovciach – národnej
kultúrnej pamiatky - vo výške 5.000,- €, a to v súlade a za podmienok VZN obce Huncovce č.
3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 49/2021
5. VZN č.3-2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou
- predsedajúci prítomným poslancom uviedol dôvody prijímania predloženého návrhu VZN,
ktorým je skutočnosť, že od 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá
priniesla pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania. Obec týmto
predpisom určí spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s
trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie,
- hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Karpiš podal pripomienku, aby v texte uznesenia bol
doplnený úplný názov materskej školy, ktorý obsahuje aj adresu materskej školy,
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Hlasovanie o pripomienke:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:
-

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade s ustanoveniami §4 ods.5 písm. a) bod 6 a §6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §8a zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní VZN č.3/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou so zapracovanou
pripomienkou.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 50/2021
6. Dodatok č.1 VZN č.7-2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských
zariadeniach zriadených obcou
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných o navrhovaných zmenách výšky
úhrady mesačného príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú
úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni zriadenej obcou ku ktorým dochádza v súvislosti s nadobudnutí účinnosti
novelizácie zákona o dotáciách na stravu od nového školského roku 2021/2022. Podstatnou
zmenou je zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
5

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade s ustanovením §4 ods. 5 písm. a) bod 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §28 odsek 5, §114 odsek 6,
§116 odsek 6a, §140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní Dodatku č.1 VZN č.7/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských
zariadeniach zriadených obcou.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 51/2021
7. Dodatok č.1 VZN č.8-2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriadených obcou.
- predsedajúci Ing. Peter Majerčák oboznámil prítomných o dôvodoch prijímaných zmien
v danom VZN. Medzi podstatné zmeny patria zvýšené náklady v súvislosti s nárastom
počtu učiteľov MŠ v dôsledku povinného vzdelávania detí od 5 rokov, ako aj ďalšie časti
zvýšených mzdových nákladov,
- predsedajúci vysvetlil aj korekciu pôvodne predloženej výšky finančných prostriedkov na
rok a dieťa v návrhu VZN, a aktuálne prepočítanej výšky do finálneho VZN, ktorá
zohľadňuje všetky požadované nároky zo strany MŠ,

Hlasovanie o pripomienke:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

6

-

poslanci následne prijali text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
v súlade s ustanovením §4 ods. 5 písm. a) bod 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §6 ods. 12 písm. c) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní Dodatku č.1 VZN č.8-2020 o určení výšky mesačného príspevku v školských
zariadeniach zriadených obcou. so zapracovanou pripomienkou.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Zdržal sa:

Proti:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 52/2021
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.
- hl. ekonómka obce p. Ľubomíra Šmáliková obce informovala prítomných poslancov o
jednotlivých zmenách v rozpočte pre rok 2021 v jednotlivých podprogramoch rozpočtu.
Hlavné zmeny rozpočtu nastali v súvislosti s dotáciou na cirkevný zbor ECAV Kežmarok
schvaľovanou v bode programu č. 4, navýšením finančných prostriedkov z dôvodu
poskytnutia dotácie za úroveň vytriedenia odpadu z Envirofondu, rekonštrukciou rigóla na
križovatke ulíc Vrbovská / Nová, navýšením finančných prostriedkov z dôvodu prijatého
Dodatku č.1 VZN 8-2020 ktorý bol schválený v bode programu č. 7. Keďže sa dotácia
z rozpočtu obce schválila aj inej ako RK cirkvi, z toho dôvodu sa zmení aj názov
podprogramu č. 11.7 „Transfer RKFÚ Huncovce“ na „Transfer na opravu a údržbu
kultúrnych pamiatok“.
Príjmy a výdavky po úprave rozpočtovým opatrením č. 3/2021 budú takéto:
Členenie rozpočtu
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/schodok bež. rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok/prebytok kap. rozpočtu
Schodok/prebytok BR a KR
Príjmy z finančných operácií

Rozpočet po
2. úprave
3 187 603,00
3 198 271,00
-10 668,00
849 171,00
1 063 423,00
-214 252,00
-224 920,00
224 920,00
7

3. úprava
+29 084,00
+21 078,00
+8 006,00
0,00
+8 006,00
-8 006,00
0,00
0,00

Rozpočet po
3. úprave
3 216 687,00
3 219 349,00
-2 662,00
849 171,00
1 071 429,00
-222 258,00
-224 920,00
224 920,00

Výdavky z finančných operácií
SALDO finančných operácií
Príjmy spolu vrátane FO
Výdavky spolu vrátane FO
Prebytok rozpočtu vrátane FO

-

0,00
224 920,00

0,00
0,00

0,00
224 920,00

4 261 694,00
4 261 694,00
0,00

+29 084,00
+29 084,00
0,00

4 290 778,00
4 290 778,00
0,00

poslanci následne prijali nasledovné texty uznesení:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zmenu názvu podprogramu č. 11.7 „Transfer RKFÚ Huncovce“ na „Transfer na opravu
a údržbu kultúrnych pamiatok“.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3
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Prijaté uznesenie č. 54/2021
9. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt: ,,Rozšírenie verejnej kanalizácie a ČOV v obci
Huncovce“.
- Predsedajúci prítomných poslancov oboznámil s aktuálnou výzvou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita
životného prostredia zameranou na budovanie verejných kanalizácii, čistiarni odpadových
vôd a súbežnej výstavby verejných vodovodov. Dodal, že novo-vypracovaná projektová
dokumentácia na rozšírenie kapacity ČOV a aktuálna výzva dáva všetky predpoklady na
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z týchto zdrojov. Keďže táto výzva je
zverejnená iba pár dní, v nasledujúcich týždňoch sa bude spolu s externými zdrojmi
pripravovať ŽoNFP,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie verejných
kanalizácii, čistiarni odpadových vôd a súbežnej výstavby verejných vodovodov na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný
program Kvalita životného prostredia kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 pre
projekt „Rozšírenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Huncovce“,
ktorého ciele sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a
platným územným plánom obce.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov.
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie:
Poslanci:
Jaroslav Dravecký
Ing. Ján Horník
Ing. Jozefína Pekarčíková
Marcel Novák
Miroslav Pekarčík
Mgr. Alena Dravecká
Dušan Jankura
Ondrej Horník
Ing. Jozef Blcha
Spolu:

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:
1

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 55/2021

10. Záver
- predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie zasadnutia.
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............................................
Ing. Peter Majerčák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
............................................
Ing. Jozef Blcha

Zapísal: Ing. Ján Horník
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.............................................
Ondrej Horník

