
Zápisnica

z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

konaného dňa 13.12.2019

Návrh programu

l ;Otvorenie zasadnutia

2,Schválenie návrhu programu VII. zasadnutia OcZ

3,Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie 

4,Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení s VI. zasadnutia OcZ

5, Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu 2020-2022

6, Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o poplatkoch za drobné stavebné odpady a komunálne 

odpady

7, Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 

8,Interpelácie poslancov

9, Diskusia

10, Záver

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Božena Cmorejová otvorila VII. zasadnutie OcZ. Privítala všetkých prítomných 

poslancov.

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Božena Cmorejová

o Peter Michalík 

o Jozef Kaľavský 

o Pavol Cmorej

o Kontrolór - JUDr. Lýdia Budziňáková MBA

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



BOD č. 2 Schválenie programu VII. zasadnutia OcZ

1,Otvorenie zasadnutia

2,Schválenie návrhu programu VII. zasadnutia OcZ

3,Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie 

4,Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení s VI. zasadnutia OcZ

5, Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu 2020-2022

6, Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o poplatkoch za drobné stavebné odpady a komunálne 

odpady

7, Plán kontrolnej činnosti HKO I. polrok 2020 

8,Interpelácie poslancov

9, Diskusia

10, Záver

OZ schvaľuje program VII. zasadnutia OcZ.

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

3 0 0

BOD č. 3 Schválenie overovateľov ,určenie zapisovateľa zápisnice a voľba návrhovej 

komisie

OcZ určuje za zapisovateľa zápisnice : Peter Michalík

Overovatelia: Jozef Kaľavský 

Pavol Cmorej

Voľba návrhovej komisie OcZ určuje za členov návrhovej komisie :

Jozef Kaľavský 

Pavol Cmorej



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

3 0 0

BOD č. 4 Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení s VI. zasadnutia OcZ

Starostka obce prečítala uznesenia prijaté na VI. zasadnutí OcZ dňa 13. 09. 2019 s uvedením ich 

plnenia. OcZ berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na VI. zasadnutí OZ dňa 13. 09. 2019.

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

3 0 0

BOD č. 5 Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu 2020-2022

OcZ berie do úvahy správu HK k rozpočtu na roky 2020-2022

OcZ schvaľuje návrh rozpočtu v plnom rozsahu v akom bol predložený

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

3 0 0

BOD č. 6 Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o poplatkoch za drobné stavebné 

odpady a komunálne odpady

OcZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote nebola vznesená žiadna námietka ani 

pripomienka voči zverejnenému návrh VZN č.2/2019 o poplatkoch za drobné stavené odpady 

a komunálne odpady.

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

3 0 0



OcZ schvaľuje predložený návrh VZN č.2/2019 o poplatkoch za drobné stavebné odpady a komunálne 

odpady v predloženom znení.

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

3 0 0

V rámci diskusie k bodu 6. bol vznesený poslanecký návrh na úpravu poplatku za množstevný zber za 

drobný stavebný odpad z pôvodných 0,015 € na 0,065 € za kg odpadu. OcZ schvaľuje predložený 

poslanecký návrh.

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

3 0 0

BOD č. 7 Plán kontrolnej činnosti HKO I. polrok 2020

Poslanci OcZ schvaľujú predložený návrh kontrolnej činnosti HKO obce na I. polrok 2020

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

3 0 0

BOD. č.8 Interpelácie poslancov

Poslanci navrhli riešenie problému úradnej vývesnej tabule, keďže kvôli rekonštrukcii budovy OcÚ sa 

demontovala pôvodná úradná tabuľa, ktorá bola upevnená na fasáde budovy a nie je vhodné ju znova 

inštalovať naspäť kvôli narušeniu fasády. Ako najvýhodnejšie a najrýchlejšie riešenie sa navrhlo 

zakúpenie samostatne stojacej vývesnej tabule, ktorá bude umiestnená na LV č .l a pare. č 84/1.

Poslanci navrhli ochranu vonkajšej fasády obecného úradu kvôli tomu, že pri zimnej údržbe cesty 

dochádza k jej znečisteniu a následne k znehodnoteniu. Ako riešenie navrhli zakúpenie ochrannej 

siete.



BOD č. 9 Diskusia

V rámci diskusie starostka obce informovala poslancov so stavom projektu dažďovej a splaškovej 

kanalizácie v obci, kde Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik-správa povodia Hornádu 

a Bodvy vyjadril nesúhlasné stanovisko k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu a zamietol 

trasu ktorá bola navrhnutá v projektových dokumentáciách .

Starostka obce informovala poslancov o dokončení rekonštrukcie budovy OcZ ,ktorá pozostávala so 

zateplenia obvodového plášťa budovy , výmeny okien a dverí v suteréne , zateplenia stropu nad celou 

budovou a výmenu krytiny na streche. Pričom hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetických 

nákladov na vykurovanie budovy.

BOD č. 10 Záver

Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zastupiteľstvách , za ich pripomienky 

a návrhy na riešenie problémov počas uplynulého roka 2019 .

Starostka obce poďakovala poslancom a HKO za účasť na VII. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Rokovanie OcZ bolo ukončené o 19:47.



V Harakovciach dňa 13.12.2019

Zapisovateľ:

Starostka obce:

Overovatelia:

Peter Michalik

Božena Cmorejová

Jozef Kaľavský 

Pavol Cmorej


