V Huncovciach dňa 01.02.2021
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Huncovce
konaného dňa 01.02.2021
Prítomní:

Ospravedlnení:

poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Peter Majerčák - starosta obce
Ing. Miroslav Karpiš - hlavný kontrolór obce
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
-

Neprítomní:

-

Program:
1. Otvorenie rokovania - program – schválenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Informácia o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Huncovce.
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu roka 2021.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
7. Žiadosť o stanovisko obce k projektu - Slovak Telekom, a.s.
8. Ukončenie nájomného vzťahu na pozemok vo vlastníctve obce - Ing. Marek Regeš a Mgr.
Mariana Regešová.
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
a) Anna Nálepková, Mlynská 92/18, Huncovce.
b) Gabriela Bendová, Farská 78/23, Huncovce.
c) Daša Lumtzerová, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad
10. Žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce:
a) FEKA Trans s.r.o., Pavlovova 2340/3, 058 01 Poprad
b) ŠOFA – bioenergia, s.r.o., 059 72 Vrbov
11. Zverenie verejného vodovodu v obci Huncovce do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. – časť ul. Železničná, ul. Rosenberga.
12. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite rómskej osady.
13. Návrh na zvýšenie platu starostovi obce.
14. Zásady odmeňovania poslancov.
15. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020.
16. 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 9
- 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,
- poslanec Ondrej Horník navrhol vypustiť z rokovania body 13. Návrh na zvýšenie platu
starostovi obce a 14. Zásady odmeňovania poslancov.
- predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia
Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia:
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:
1
1
1
1
1
1
1

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

1
1
8

1

poslanec Ondrej Horník navrhol vypustiť z rokovania body 13. Návrh na zvýšenie platu
starostovi obce a 14. Zásady odmeňovania poslancov.

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:
1
1
1
1
1
1
1

Zdržal sa:

Neprítomní:

1
1

1
8

poslanci neschválili predložený návrh na vypustenie bodov programu, takže sa
pokračovalo podľa pôvodného programu zasadnutia

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 Jaroslava Draveckého a Dušana Jankuru,
2

berie na vedomie
starostom určených overovateľov zápisnice poslancov Ing. Jozefínu Pekarčíkovú a Miroslava
Pekarčíka,
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

3. Informácia o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
obce Huncovce
- hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Karpiš informoval prítomných o stave plnenia
uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Huncovce k 28.01.2021, ktorých
plnenie bolo presunuté z rokov 2018 – 2020 a odôvodnil návrh na zrušenie jedného
uznesenia
Číslo uzn. zo dňa

Stav

64/2018 22.10.2018 v plnení

65/2018 22.10.2018 v plnení
11/2019

11.2.2019 v plnení

17/2019

11.2.2019 v plnení

38/2019

15.4.2019 v plnení

40/2019

15.4.2019 v plnení

75/2019

5.8.2019 v plnení

93/2019

4.11.2019 v plnení

Stručný popis
súhlas so začatím procesu obstarania čiastkovej zmeny a doplnku ÚPNO Huncovce v časti lokality „Nad Smrekovcom“
urbanistická štúdia rozvoja v lokalite „za školou“, pokračovanie v
príprave dotknutého územia zabezpečením potrebnej projektovej
dokumentácie miestnych komunikácií a technickej infraštruktúry
projekt „MOPS Huncovce“ - predloženie žiadosti o NFP, realizácia a
financovanie
odkúpenie častí pozemkov v trase plánovaného cyklochodníka za cenu 1
€/m2
súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre zmenu územného
plánu podľa zámeru Slon s.r.o., medzi lokalitou 22 – vodná elektráreň
„pri hati“ a lokalitou 23 – výrobné územie
odkúpenie častí pozemkov v trase plánovaného cyklochodníka za cenu 1
€/m2 - 2. časť
prevod pozemkov z vlastníctva SR – SPF Bratislava na Obec Huncovce
(pod komunikáciou k rómskej osade)
súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre Návrh zmien a
doplnkov územného plánu obce Huncovce v lokalitách:
A, okalita za Huncovským lesíkom (severne),
B, lokalita pri moste cez rieku Poprad,
C, lokalita za kompostárňou,
D, lokalita medzi vodami – rieka Poprad a náhon,
E, lokalita ul. Jarná a Krátka,
F, lokalita za IBV, západne od náhonu a cesty k ČOV.
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110/2019

111/2019

22/2020

23/2020

24/2020

4.11.2019 v plnení

žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Stavebné
úpravy na objekte Márnice v obci Huncovce“ a jeho realizácia

4.11.2019 v plnení

žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu
„Huncovce, chodníky pozdĺž cesty I/66 - SO 01 Chodník vpravo“ a jeho
spolufinancovanie obcou a realizácia

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci projektu
„Huncovské drevenice“ na pozemku parc. č. KN-C 3828:
1) miestna komunikácia (predpokladaná plocha 1120 m2)
2) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 55 m)
3) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 51 m)
v prospech PAT3, spol. s r.o, za odplatu 1 000 eur.

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci projektu
„Huncovské drevenice“ na pozemku parc. č. KN-C 3828:
1) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 200 m)
2) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 200 m)
na pozemku parc. č. KN-C 3764:
1) splašková kanalizácia (predpokladaná dĺžka 5 m)
2) verejný vodovod (predpokladaná dĺžka 5 m)
v prospech PAT3, spol. s r.o, za odplatu 1 000 eur.

9.3.2020 v plnení

zriadenie vecného bremena na vybudovanie stavieb v rámci projektu
„Huncovské drevenice“, a to podzemného elektrického vedenia na
pozemkoch parc. č. KN-C 3864 a parc. č. KN-C 3828 v prospech
Východoslovenská distribučná, a.s., bezodplatne.

a

11.5.2020 v plnení

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie
vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Huncovce“, vrátane
financovania projektu

56/2020

30.6.2020 v plnení

odpredaj častí pozemkov: parc. č. KN-C 371/27 o výmere 72 m2 do
vlastníctva Ing. Eduard Petrášek, parc. č. KN-C 371/28 do vlastníctva
Ing. Štefan Pekarčík, parc. č. KN-C 371/29 do vlastníctva Ján Horník s
manž. Máriou, parc. č. KN-C 371/30 do vlastníctva Rastislav Bonk, parc.
č. KN-C 371/31 do vlastníctva Peter Ragaly, parc. č. KN-C 371/32 do
vlastníctva Jaroslav Bilina s manž. Margitou, a to za cenu 12 €/m2, za
podmienky jej úhrady v lehote do 31.12.2020. V cene pozemku sú
zahrnuté aj náklady na zhotovenie GP.

75/2020

28.9.2020 v plnení

76/2020

28.9.2020 v plnení

iniciovanie stretnutia zástupcov firmy S com SK s.r.o. s poslancami
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu
„Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce“ a spolufinancovanie
obcou

28.9.2020 v plnení

odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce Huncovce od jeho vlastníkov
za cenu vo výške 5,0 €/m2: František Klein - novovytvorenú parcelu
KN-C 38/11 o výmere 9 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 38/2, Anna
Horníková - novovytvorenú parcelu KN-C 38/12 o výmere 20 m2
odčlenením od parcely č. KN-C 38/4, Jozef Horník a Božena Horníková
- novovytvorenú parcelu KN-C 38/13 o výmere 30 m2 odčlenením od
parcely č. KN-C 38/1, Ing. Katarína Semaňáková a Ján Hanáček novovytvorenú parcelu KN-C 38/14 o výmere 70 m2 odčlenením od
parcely č. KN-C 38/5 a tiež novovytvorenú parcelu KN-C 38/15 o
výmere 49 m2 odčlenením od parcely č. KN-C 38/9

28.9.2020 v plnení

odkúpenie pozemku do vlastníctva obce Huncovce od jeho vlastníkov za
cenu vo výške 5,0 €/m2: Cecília Grigláková, Ing. Patrik Pacanovský,
Ing. Martina Biegler - novovytvorenú parcelu KN-C 45/7 o výmere 8
m2 odčlenením od parcely č. KN-C 45/6

43/2020

77/2020

78/2020
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28.9.2020 v plnení

súhlas so spracovaním dokumentácie potrebnej pre zmenu územného
plánu podľa predloženého zámeru pána Petra von Bethlenfalvy, a to z
doterajšieho účelu “Plochy lúk a pasienkov“, „Plochy ornej pôdy“ a
„Plochy lesných porastov“ na „Plochy agroturistiky“ a „Lesopark“ s
príslušným technickým vybavením a infraštruktúrou, za podmienky, že
všetky náklady spojené s vypracovaním dokumentácie uhradí žiadateľ z
vlastných prostriedkov, bez finančnej spoluúčasti obce

91/2020 29.10.2020 v plnení

výkup pozemku parc. č. KN-E 1248 o výmere 67 m2 od vlastníka
Východoslovenská distribučná, a.s. za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov v trase plánovaného cyklochodníka za cenu vo
výške 2,91 €/m2 (podľa znaleckého posudku)

93/2020 29.10.2020 v plnení

prenájom vyčlenenej časti nebytových priestorov v objekte ZŠ o výmere
55 m2 pre Súkromnú základnú umeleckú školu Rosnička, za účelom
činnosti základnej umeleckej školy, a to na dobu neurčitú, za cenu 9,0 €/
m2/rok

87/2020

97/2020 14.12.2020 v plnení
98/2020 14.12.2020 v plnení
99/2020 14.12.2020 v plnení
105/2020 14.12.2020 v plnení
106/2020 14.12.2020 v plnení
107/2020 14.12.2020 v plnení

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre obdobie I. polroka 2021
Komisia pre verejný poriadok v obci a otázky rómskej komunity zriadenie, určenie náplne, voľba predsedu a členov
Komisia stavebného poriadku a životného prostredia v obci - zriadenie,
určenie náplne, voľba predsedu a členov
dotácia Karate Klubu Technik Huncovce z rozpočtu obce na rok 2021
vo výške 600,- €
dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 DHZ Huncovce vo výške 7 000,- €
dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 TJ Tatran Huncovce vo výške 7
000,- €

109/2020 14.12.2020 v plnení

dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť
Huncovce vo výške 5 000,- € na úhradu nákladov spojených s s
dokončením obnovy a reštaurovania hlavného oltára - národnej kultúrnej
pamiatky v kostole Sv. Kríža
dotácia z rozpočtu obce na rok 2021 športovému klubu VEVA Huncovce
vo výške 1 000,- €

110/2020 14.12.2020 v plnení

zámer na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode majetku obce vodovod v rómskej osade na ul. Železničnej – dĺžky 531 m v
obstarávacej cene 32 590,66 € a vodovod v IBV „Pri židovskom
cintoríne“ – ul. Rosenberga – 126 m v obstarávacej cene 31 318,72 € do
vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Prevod
vlastníckeho práva sa uskutoční najneskôr do piatich rokov odo dňa
účinnosti zmluvy o budúcej zmluve, formou kúpnej zmluvy, za kúpnu
cenu vo výške zostatkovej hodnoty prevádzaného majetku ku dňu jeho
prevodu.

114/2020 14.12.2020 v plnení

použitie rezervného fondu na financovanie kap. výdavkov roku 2021:
1. kúpa pozemkov pod IBV lokalita „za školou“ v sume 105 000,00 eur,
2. obstaranie prípravnej a projektovej dokumentáciu pre IBV „za
školou“ v sume 48 975,00 eur.

108/2020 14.12.2020 v plnení

-

v rozprave k danému bodu poslanci položili hl. kontrolórovi otázky k stavu a obsahu
niektorých uznesení, hl. kontrolór poslancom na dané otázky zodpovedal,
po rozprave poslanci prijali nasledovné texty uznesení:
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1) Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
informáciu o stave plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach
k 28.1. 2021 za obdobie roka 2021 a uznesení, ktorých plnenie bolo presunuté z rokov 2018 –
2020.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 1/2021
2) Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
ruší
uznesenie č. 8/2020 zo dňa 10.2.2020.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Prijaté uznesenie č. 2/2021
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce:
- na rokovaní OcZ neboli vznesené žiadne písomné pripomienky ani dopyty obyvateľov
obce.
5. Informácia o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu roka 2021
- hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Karpiš informoval prítomných o vykonanej kontrole
a jej výsledku,
- pri kontrole neboli zistené nedostatky,
6

-

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
informáciu o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
obce Huncovce – správa č. 1/2021, vykonanej v Obci Huncovce, Hlavná 29/2, Huncovce, za
kontrolované obdobie 1.7. 2020 – 31.12. 2020
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 3/2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
- hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Karpiš informoval prítomných o kontrolnej činnosti
za predchádzajúci rok 2020,
- poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Prijaté uznesenie č. 4/2021
7

Zdržal sa:

Neprítomní:

7. Žiadosť o stanovisko obce k projektu - Slovak Telekom, a.s..
- predsedajúci v úvode poznamenal, že ide o žiadosť, ktorá už bola prerokovaná na
zasadnutí OcZ dňa 28.09.2020, a opätovne sa o nej rokuje z dôvodu viacerých otázok zo
strany poslancov.
- Predsedajúci privítal zástupcu firmy Slovak Telekom, a.s. p. Ladislava Hoksza, ktorý
v úvode prítomných oboznámil s možnosťou zmodernizovania telekomunikačnej siete
v našej obci so začiatkom prác už v roku 2021 a v rozprave odpovedal na otázky
poslancov týkajúce sa predovšetkým časového harmonogramu projektu, možností
súčinnosti obce pri rozhodovaní o jednotlivých etapách projektu, rozsahu rozkopávok na
jednotlivých uliciach a možností napojenia a zmluvných vzťahov po ukončení projektu.
- poslanci prijali nasledovné texty uznesení:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) berie na vedomie
žiadosť projektanta, firmy S com SK s.r.o, o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie návrh novej
trasy pre stavbu INS_FTTH_KK_KEZM_06_Huncovce zo dňa 07.09.2020.
b) súhlasí
s navrhovaným rozsahom a trasou vybudovania optického komunikačného prepojenia rodinných
domov k sieti Slovak Telekom, a.s. v obci Huncovce tak, ako bolo predložené v návrhu trasy N.1 a N.2

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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 5/2021
8. Ukončenie nájomného vzťahu na pozemok vo vlastníctve obce - Ing. Marek Regeš a
Mgr. Mariana Regešová.
- predsedajúci informoval prítomných poslancov o aktuálnom nájomnom vzťahu manž.
Mareka a Mariany Regešovej k predmetnému pozemku na základe nájomnej zmluvy
s obcou Huncovce zo dňa 20.05.2020 ako aj o dôvode rokovania o ukončení nájomného
vzťahu vzhľadom na žiadosť manž. Slavomíra a Daniely Remiášovej o odkúpenie
predmetného pozemku resp. jeho časti za účelom rozšírenia svojho susedného pozemku
pre výstavbu rodinného domu.
- predsedajúci poslancov informoval o stretnutí na OcÚ dňa 08.01.2021 kde boli prítomní
súčasní nájomníci ako aj noví žiadatelia, a informoval o tom, že k dohode o rozdelení
daného pozemku a jeho následnom odkúpení oboma účastníkmi na stretnutí nedošlo. Zo
stretnutia teda vyplývalo, že pokiaľ sa obec Huncovce rozhodne nájomný vzťah na
8

-

-

-

predmetný pozemok ukončiť so zámerom následného odpredaja, odpredaj nebude možný
priamym predajom, ale iba využitím Obchodnej verejnej súťaže resp. Verejnej dražby.
na rokovaní boli prítomní aj Ing. Marek Regeš a Slavomír Remiáš. Ing. Marek Regeš
uviedol, že aj keď na stretnutí na OcÚ dňa 08.01.2021 k dohode nedošlo, aktuálne sú
spolu s p. Remiášom už dohodnutí na rozdelení predmetného pozemku v pomere 60%
v prospech manž. Mareka a Mariany Regešovej a 40% v prospech manž. Slavomíra
a Daniely Remiášovej. Slavomír Remiáš túto dohodu potvrdil. Obaja ďalej uviedli ďalšie
detaily dohody vo veci oplotenia pozemku a aktuálnej kanalizácie ktorá sa nachádza
v danej lokalite.
predsedajúci na základe týchto skutočností uviedol, že keďže došlo k vzájomnej dohode
majiteľov susedných pozemkov, bolo by procesne najvhodnejšie aktuálnu nájomnú
zmluvu ukončiť dohodou a v ďalšej fáze na základe žiadostí oboch majiteľov susedných
pozemkov o odkúpenie predmetnej parcely využiť formu priameho predaja. Geometrický
plán na rozdelenie predmetného pozemku bude vyhotovený na náklady žiadateľov.
poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. KN-C 80/5, druh pozemku orná pôda
o výmere 341 m2, uzavretej dňa 20.05.2020 medzi Obcou Huncovce a nájomcami Ing. Marek
Regeš r. Regeš a Mgr. Mariana Regešová r. Števulová, bytom Riečna 84/10, Huncovce
formou dohody o ukončení. Nájomná zmluva bola uzavretá na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva obce Huncovce č. 41/2020 zo dňa 11.05.2020. Nájomná zmluva bude podľa
článku VI. ods.2 nájomnej zmluvy ukončená dohodou oboch zmluvných strán k poslednému
kalendárnemu dňu v mesiaci február 2021.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 6/2021
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
a) Anna Nálepková, Mlynská 92/18, Huncovce.
- predsedajúci prítomným poslancom uviedol podrobnosti týkajúce sa žiadosti o odkúpenie
daného pozemku. Vzhľadom na to, že u dvoch susedných nehnuteľností boli už podobné
žiadosti prerokované a obdobné pozemky susediace s nehnuteľnosťami odpredané v r.
2019, bolo by účelné v zmysle majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v danej
lokalite na ul. Mlynskej zaujať pri predaji rovnaké stanovisko a podmienky odpredaja.
9

-

zámer v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. bol zverejnený na úradnej
tabuli obce v požadovanom termíne.
v rozprave k danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce - pozemku parc.č. KN-C 3010/62, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr.
plánom č. 55/2019, číslo úradného overenia G1 504/19 z pozemku parc.č. KN-C 3010/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19.743 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva
Anny Nálepkovej, rod. Džadoňovej, nar. 19.06.1955, bytom Huncovce, Mlynská 92/18, je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok je v priamom susedstve
pozemku žiadateľky parc.č. KN-C 164/3, na ktorom má postavený rodinný dom a
bezprostredne s ním súvisí a že sa jedná o prevod pozemku, ktorý obec nemôže užívať iným
spôsobom, ani ho ponúkať iným záujemcom. Uvedený rozsah pozemku je žiadateľkou
oplotený a dlhodobo užívaný ako záhrada. Žiadateľka sa o pozemok riadne stará a má záujem
si jeho kúpou vysporiadať rozšírenie záhrady.
b) schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku obce, parc. č. KN-C 3010/62, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 127 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr. plánom č. 55/2019, číslo
úradného overenia G1 504/19 z pozemku parc.č. KN-C 3010/1, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 19.743 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva Anny Nálepkovej, rod.
Džadoňovej, nar. 19.06.1955, bytom Huncovce, Mlynská 92/18, a to za cenu 10 €/m2, s
termínom jej úhrady do 30.06.2021.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 7/2021
9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
b) Gabriela Bendová, Farská 78/23, Huncovce.
- predsedajúci prítomným poslancom uviedol podrobnosti týkajúce sa žiadosti o odkúpenie
daného pozemku. U viacerých obyvateľov Farskej ulice boli už podobné žiadosti
prerokované a obdobné pozemky susediace s ich nehnuteľnosťami v minulosti
odpredané, bolo by účelné v zmysle majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov
10

-

v danej lokalite na ul. Farskej zaujať pri predaji kladné stanovisko a podmienky
odpredaja zodpovedajúce súčasným cenám.
zámer v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. bol zverejnený na úradnej
tabuli obce v požadovanom termíne.
v rozprave k danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, že prevod majetku obce - pozemku parc.č. KN-C 3010/63, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr.
plánom č. 252/2020, číslo úradného overenia G1 870/20 z pozemku parc.č. KN-C 3010/1,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19.743 m2 v k.ú. Huncovce, do
vlastníctva Gabriely Bendovej, rod. Zámečníkovej, nar. 04.04.1980, bytom Huncovce, Farská
78/23, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok je v priamom
susedstve pozemku žiadateľky parc.č. KN-C 116, na ktorom má postavený rodinný dom a
bezprostredne s ním súvisí a že sa jedná o prevod pozemku, ktorý obec nemôže užívať iným
spôsobom, ani ho ponúkať iným záujemcom. Uvedený rozsah pozemku je žiadateľkou
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. Žiadateľka sa o pozemok riadne stará a má záujem si
jeho kúpou vysporiadať rozšírenie predzáhradky.
b) schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku obce, parc. č. KN-C 3010/63, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 19 m2, v k.ú. Huncovce, vytvorený geometr. plánom č. 252/2020, číslo
úradného overenia G1 870/20 z pozemku parc.č. KN-C 3010/1, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 19.743 m2 v k.ú. Huncovce, do vlastníctva Gabriely Bendovej,
rod. Zámečníkovej, nar. 04.04.1980, bytom Huncovce, Farská 78/23, a to za cenu 10 €/m2, s
termínom jej úhrady do 30.06.2021.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Prijaté uznesenie č. 8/2021
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Zdržal sa:

Neprítomní:

9. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce:
c) Daša Lumtzerová, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad
- predsedajúci prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou p. Lumtzerovej zo dňa
13.01.2021, kde žiadateľka žiada o uzavretie Kúpnej zmluvy na pozemok vo vlastníctve
obce Huncovce, pred jej RD, ul. Hlavná, súp.č.102/7, ktorého odpredaj na základe
uznesenia OcZ č.182/2002 bol v minulosti schválený, a kúpna cena žiadateľkou
preukázateľne zaplatená. Odvtedy však dodnes nedošlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy a ani
zápisu do katastra nehnuteľnosti.
- predsedajúci informoval poslancov o jeho odpovedi zo dňa 14.01.2021 na danú žiadosť,
v ktorej žiadateľke predstavil návrh možného riešenia tejto situácie. Riešením je podať
novú žiadosť o odkúpenie daného pozemku, prerokovať ju v OcZ a stanoviť podmienky
odpredaja. Pôvodné uznesenie z r. 2002 nie je možné v súčasnosti realizovať, kúpna cena
vyplatená žiadateľkou v r. 2003 bude odpočítaná od novej stanovenej kúpnej ceny.
- predsedajúci zároveň vyzval poslancov, aby pri stanovení kúpnej ceny brali do úvahy
uvedené okolnosti a procesné nedostatky, ku ktorým došlo v r. 2002-2003.
- poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
súhlasí
so zámerom odpredaja časti pozemku z majetku obce, parc. KN-C 3010/1 o výmere cca 66 m2,
do vlastníctva Daša Lumtzerová rod. Ratajová, nar. 12.02.1964, bytom Suchoňova 3469/5,
058 01 Poprad, a to za cenu 10 €/m2. Presnú výmeru pozemku určí geometrický plán
vypracovaný na náklady žiadateľky.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 9/2021
10. Žiadosti o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce:
a) FEKA Trans s.r.o., Pavlovova 2340/3, 058 01 Poprad
b) ŠOFA – bioenergia, s.r.o., 059 72 Vrbov
- predsedajúci informoval poslancov o žiadosti o prenájom časti predmetného pozemku
v lokalite „Turbína“, doručenú od firmy FEKA Trans, spol. s.r.o, Pavlovova 2340/3, 058
01 Poprad dňa 20.01.2021, ako aj žiadosti o prenájom predmetného pozemku doručenú
od firmy ŠOFA-bioenergia, s.r.o., 059 72 Vrbov dňa 26.01.2021.
- predsedajúci poslancom uviedol detaily oboch žiadostí, účel a rozsah plánovaného
využitia. Uviedol taktiež, že aktuálne je predmetná parcela bez nájomného vzťahu a po
preverení poznámky z LV 1039 na Okresnom úrade Kežmarok, Pozemkový a lesný
odbor, uvedený pozemok môžeme dať po prenájmu na poľnohospodárske využitie.
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-

predsedajúci poslancom uviedol, že na základe platných Zásad hospodárenia s majetkom
obce v prípade oboch žiadostí nie je možné uplatniť formu priameho nájmu. Ak sa obec
rozhodne predmetný pozemok prenajať, je možné ho prenajať formou obchodnej verejnej
súťaže.
poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
a) súhlasí
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov so zámerom prenájmu pozemku vo vlastníctve obce, pozemok
parc. č. KN-C 3392, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30.784 m² v k.ú. Huncovce,
formou obchodnej verejnej súťaže.
b) schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. č. KN-C 3392, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 30.784 m² v k.ú. Huncovce, ktorý je zapísaný na LV č.1039
v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok na
Obec Huncovce v celosti, na poľnohospodárske účely, podľa predloženého návrhu za
minimálne ročné nájomné 200,00 €/ha t.j. 615,60 € ročne.
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 10/2021
11. Zverenie verejného vodovodu v obci Huncovce do vlastníctva Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. – časť ul. Železničná, ul. Rosenberga.
- predsedajúci poslancov informoval, že uznesením č. 11/2020 prijatým na zasadaní OcZ
dňa 10.02.2020 bolo schválené odovzdanie častí vodovodnej siete v uvedených lokalitách
do prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a zmluva
obce Huncovce s PVPS a.s. o prevádzkovaní bola podpísaná 27.02.2020.
- predsedajúci uviedol, že ďalším dôležitým procesným krokom pre finálne odovzdanie
vodovodu v daných lokalitách a eliminovanie nákladov obce za navrtávacie pásy, hlavné
ventily a vodomery, je okrem odovzdania do prevádzkovania PVPS, a.s. aj uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. o budúcom
odkúpení vodovodu.
- poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode majetku obce - vodovod v rómskej osade na ul.
Železničnej, PVC DN 110 – dĺžky 531 m v obstarávacej cene 32 590,66 € a zostatkovej
hodnote 7 730,12 € a vodovod v IBV „Pri židovskom cintoríne“ – ul. Rosenberga, PVC DN90
– 126 m, PVC DN110 – 167 m v obstarávacej cene 31 318,72 € a zostatkovej hodnote 2
492,29 € do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom Hraničná
662/17, 058 89 Poprad. Prevod vlastníckeho práva sa uskutoční najneskôr do piatich rokov
odo dňa účinnosti zmluvy o budúcej zmluve, formou kúpnej zmluvy, za kúpnu cenu vo výške
zostatkovej hodnoty prevádzaného majetku ku dňu jeho prevodu.
Súčasťou zmluvy je záväzok Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako budúceho
vlastníka uhrádzať náklady na vybudovanie nového pripojenia na obecnú časť verejného
vodovodu (navrtávací pás, hlavný ventil a vodomer).
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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 11/2021
12. Projekt Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite rómskej osady.
- predsedajúci poslancov informoval, že uznesením OcZ č. 76/2020 zo dňa 28.09.2020
bolo schválené predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
OPLZ-PO5-2020-4 za účelom realizácie projektu „Vysporiadanie pozemkov v osade
Huncovce“ (Jednoduché pozemkové úpravy). ŽoNFP zatiaľ nebola schválená. Napriek
tomu je však potrebné zaslať na Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor,
oficiálnu žiadosť o vykonanie JPÚ spolu so súhlasným uznesením OcZ na jej podanie.
- poslanci následne prijali nasledovný text uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
podanie žiadosti na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v rómskej osade podľa § 2
ods. 1 písm. j) zákona 330/1991 Zb. k usporiadaniu vlastníckych a užívacích pomerov k
pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva.
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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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 12/2021
13. Návrh na zvýšenie platu starostovi obce.
- predkladateľ bodu rokovania, poslanec a zástupca starostu Ing. Ján Horník predložil
poslancom dôvodovú správu k danému bodu, kde okrem iného uvádza, že v období roka
2020 a začiatku roka 2021, poznačených pandémiou Covid 19 starosta obce okrem
všetkých štandardných povinností a riadenia obce dlhodobo vykonával aj činnosti
vyplývajúce z nariadení na zamedzenie šírenia pandémie, procesne a organizačne
zabezpečoval viacnásobné testovania obyvateľov obce. V obci sa napriek tejto
neštandardnej pandemickej situácii podarilo zrealizovať viacero projektov, obec je
v dobrej finančnej kondícii a je pripravená na realizáciu nových projektov.
- predsedajúci poslancov informoval, že podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov patrí starostovi obce základný plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (1092,- EUR) a násobku podľa
§ 4 ods. 1 cit. zákona v závislosti od zaradenia starostu obce do platovej skupiny podľa
počtu obyvateľov obce zistený Štatistickým úradom SR k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roku (2,41 násobok)
- podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov - navýšenie
základného platu starostu je možné do výšky 60 % rozhodnutím Obecného zastupiteľstva
Aktuálny plat starostu (s navýšením o 15%):
 základný plat:
1092,- EUR x 2,41 = 2631,72 EUR/mesiac
 základný plat + navýšenie 15%
= 3026,48 EUR/mesiac (hrubá mzda)
 výsledný plat (- poistenia, daň, ... cca)
= 2148,00 EUR/mesiac (čistá mzda)
-

poslanci v rozprave diskutovali o možnom navýšení a o dôvodoch navrhovaného
navýšenia základného platu. Výsledným návrhom po rozprave bolo navýšenie o 30%.

Navrhovaný plat starostu (s navýšením o 30%):
 základný plat:
1092,- EUR x 2,41 = 2631,72 EUR/mesiac
 základný plat + navýšenie 30%
= 3421,24 EUR/mesiac (hrubá mzda)
 výsledný plat (- poistenia, daň, ... cca)
= 2409,00 EUR/mesiac (čistá mzda)
-

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
rozhoduje
o zvýšení platu starostu obce Ing. Petra Majerčáka v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov o 30% s účinnosťou od 2.2. 2021.
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:
1
1
1
1
1
1
1

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

1
1
8

1

Prijaté uznesenie č. 13/2021
14. Zásady odmeňovania poslancov.
- predkladateľ bodu rokovania, poslanec a zástupca starostu Ing. Ján Horník poslancom
v úvode uviedol, že odmeňovanie poslancov, predsedov a členov komisií, zapisovateľa,
ako aj mimoriadne odmeny poslancov určuje dokument Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Huncovce. Uviedol, že tento bod do
rokovania pripravil vzhľadom na podnety zo strany poslancov na ostatných zasadaniach
OcZ v roku 2020, ako aj z dôvodu, že výška jednotlivých odmien sa zásadne nezmenila
za posledných 8 rokov.
- predkladateľ pre ilustráciu predložil poslancom prehľad aktuálnej výšky odmien v 15
slovenských obciach ktoré majú približne rovnaký počet obyvateľov ako naša obec.
Aktuálne odmeny poslancov OcZ:
 za zasadanie OcZ
 za pracovné stretnutie
 za vyhotovenie zápisnice
 zasad. komisie - predseda
 zasad. komisie – člen
-

30,00 €
10,00 €
5,00 €
15,00 €
10,00 €

(v hrubom)
(v hrubom)
(v hrubom)
(v hrubom)
(v hrubom)

t.j.
t.j.
t.j.
t.j.
t.j.

cca
cca
cca
cca
cca

26,00 €
8,60 €
4,30 €
13,00 €
8,60 €

(v čistom)
(v čistom)
(v čistom)
(v čistom)
(v čistom)

poslanci v rozprave diskutovali o možnom navýšení odmien a predkladali svoje návrhy.
Pri návrhoch na odmeny členov a predsedov komisií predkladateľ predložil návrh
odmeňovať ich v závislosti na dĺžke trvania zasadnutia komisie.

Návrh na zvýšenie odmien poslancov OcZ:
 za zasadanie OcZ
55,00 € (v hrubom) t.j.
cca
47,60 €
 za pracovné stretnutie
40,00 € (v hrubom) t.j.
cca
34,60 €
 za vyhotovenie zápisnice
10,00 € (v hrubom) t.j.
cca
8,60 €
 zasad. komisie – predseda (ak zasadanie trvá menej ako 1 hodinu):
15,00 € (v hrubom) t.j.
cca
13,00 €
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(v čistom)
(v čistom)
(v čistom)
(v čistom)







-

zasad. komisie – predseda (ak zasadanie trvá viac ako 1 hod. a menej ako 3 hodiny):
30,00 € (v hrubom) t.j.
cca
26,00 € (v čistom)
zasad. komisie – predseda (ak zasadanie trvá viac ako 3 hodiny):
45,00 € (v hrubom) t.j.
cca
39,00 € (v čistom)
zasad. komisie – člen (ak zasadanie trvá menej ako 1 hodinu):
10,00 € (v hrubom) t.j.
cca
8,60 € (v čistom)
zasad. komisie – člen (ak zasadanie trvá viac ako 1 hod. a menej ako 3 hodiny):
20,00 € (v hrubom) t.j.
cca
17,30 € (v čistom)
zasad. komisie – člen (ak zasadanie trvá viac ako 3 hodiny):
30,00 € (v hrubom) t.j.
cca
26,00 € (v čistom)

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Huncovce s
účinnosťou od 2.2.2021.
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:
1

Proti:

Neprítomní:

1
1
1
1
1
1
1
1
6

3

Prijaté uznesenie č. 14/2021
15. Rozpočtové opatrenie č. 9/2020.
- predsedajúci predniesol prítomným poslancom dôvody a obsah rozpočtového opatrenia
č.9/2020 týkajúce sa úprav v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Základnej školy
financovanej z dotačných zdrojov.
Príjmy a výdavky po úprave rozpočtovým opatrením č. 9/2020 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 8.
úprave
3 037 548,00
2 851 829,00
185 719,00
344 684,00
1 193 505,00
- 848 821,00
-663 102,00
663 102,00
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9. úprava
22 132,00
6 013,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočet po 9.
úprave
3 059 680,00
2 857 842,00
201 838,00
344 684,00
1 193 505,00
- 848 821,00
-646 983,00
663 102,00

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

0,00
663 102,00

0,00
0,00

0,00
663 102,00

4 045 334,00
4 045 334,00
0,00

22 132,00
6 013,00
16 119,00

4 067 466,00
4 051 347,00
16 119,00

poslanci prijali nasledovný text uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020 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:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Prijaté uznesenie č. 15/2021
17. Záver
- predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie zasadnutia.

............................................
Ing. Peter Majerčák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
............................................
Ing. Jozefína Pekarčíková

Zapísal: Ing. Ján Horník
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.............................................
Miroslav Pekarčík

