
Zápisnica

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

konaného dňa 2 2 .1 2 .2 01 8

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu II. zasadnutia OZ

3. Voľba návrhovej komisie

4. Schválenie overovateľov zápisnice

5. Kontrola plnenia uznesení

6. Schválenie návrhu rozpočtu pre roky 2019-2021

7. Komunálny odpad

8. Internetová stránka obce

9. Rôzne

1 0 .Záver

BOD č. 1 - Otvorenie zasadnutia - starostka obce Božena Cmorejová otvorila II. zasadnutie OZ. Privítala 
všetkých prítomných poslancov.

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Pavol Cmorej

Jozef Kaľavský

Peter Michalík, Mgr.

Neprítomní: -

Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.

BOD č. 2 - Schválenie programu II. zasadnutia OZ

Starostka obce prečítala návrh programu II. zasadnutia O Zv nasledujúcom poradí:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu II. zasadnutia OZ



3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. schválenie návrhu rozpočtu pre roky 2019-2021
7. komunálny odpad
8. internetová stránka obce
9. rôzne
10.záver

OZ -  schvaľuje - program II. zasadnutia OZ.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie

OZ volí - návrhovú komisiu v zložení: Jozef Kaľavský -  predseda

Pavol Cmorej

Peter Michalik, Mgr.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 4 - Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 

OZ - určuje: zapisovateľ Peter Michalík, Mgr.

OZ - schvaľuje overovateľov zápisnice: Pavol Cmorej

Jozef Kaľavský

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 5 - Kontrola plnenia uznesení

Starostka obce prečítala uznesenia prijaté na I. zasadnutí OZ dňa 02. 12. 2018 s uvedením ich plnenia.

OZ -  berie na vedomie -  plnenie uznesení prijatých na I. zasadnutí OZ dňa 02. 12. 2018.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 6 - Schválenie návrhu rozpočtu pre roky 2019-2021



Starostka obce predstavila návrh obecného rozpočtu pre roky 2019-2021 s jednotlivými príjmovými 
a výdavkovými položkami. V rokoch 2019 až 2021 sa počíta s vyrovnaným rozpočtom vo výške 22 482 
€ pre každý kalendárny rok.

OZ -  schvaľuje návrh obecného rozpočtu pre roky 2019 -  2021.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 7 - Komunálny odpad

Poslancom bol zo strany starostky predstavený problém s komunálnym odpadom v obci. Spoločnosť 
na spracovanie odpadu od roku 2019 výrazne zvyšuje poplatok za skládkovanie 1 tony odpadu, aby 
občania boli motivovaní finančnou úsporou separovať odpad. Starostka navrhla pre rok 2019 
nezvyšovať obecný poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
Ďalším problémom s komunálnym odpadom je nevyvážanie zberných nádob v spodnej časti obce pri 
nepriaznivých podmienkach v zimnom období. Uvedená skutočnosť už bola nahlásená aj spoločnosti 
Brantner Nova s.r.o., ale tá si v zmluvných podmienkach vyhradzuje možnosť nevyviesť odpad pokiaľ 
nie je vhodne upravená príjazdová cesta. V rámci zmiernenia situácie sa OZ rozhodlo dotknutým 
domácnostiam zabezpečiť náhradné plastové vrecia, kam by mohli občania umiestniť svoj odpad do 
vyvezenia smetných nádob.

OZ -  schvaľuje nenavýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu a zabezpečenie plastových vriec 
pre domácnosti, ktorý nebol vyvezený odpad.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 8 -  Internetová stránka obce

Starostka informovala poslancov o novej webovej stránke obce, na ktorej sa momentálne pracuje. 
Stránka http://www.harakovce.sk/ bude slúžiť občanom obce na lepší prístup k informáciám o dianí 
v obci a zároveň návštevníkom predstaví históriu i súčasnosť obce Harakovce. Okrem toho starostka 
vyzvala poslancov na doplnenie informácii, ktoré by mohli pomôcť k skvalitneniu obsahu stránky (staré 
fotografie, info o histórii., atď.,).

OZ -  berie na vedomie -  informáciu o novej internetovej stránke obce.

Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
3 0 0

BOD č. 9 - Rôzne

Na začiatok diskusie sa poslanci informovali o záväzkoch a problémoch, ktoré ostali z predošlého 
volebného obdobia, a ktoré bude potrebné riešiť.
V katastri obce sa nachádza niekoľko nelegálnych skládok, na ktoré bola obec upozornená aj 
z Okresného úradu, odboru životného prostredia a v prípade neriešenia hrozí obci sankcia. Zatiaľ

http://www.harakovce.sk/


v rámci diskusie padol návrh na inštaláciu fotopascí pri jednotlivých skládkach, aby bolo možné 
páchateľov identifikovať a vyvodiť voči ním zodpovednosť.

BOD č. 10.- Záver

Starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. Rokovanie 
OZ bolo ukončené dňa 22.12. 2018 o 20:10 hod.

V Harakovciach dňa 22. 12. 2018

Zapisovateľ: ( y tv°c


