
Zápisnica
Z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

Konaného dňa 05.05.2020, so začiatkom o 19:00 hod v kultúrnom dome
v Harakovciach

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Jozef Kaľavský,

Program : podľa pozvánky

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Božena Cmorejová otvorila VIII. Zasadnutie OcZ. Privítala všetkých prítomných 
poslancov.

Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 2 a OcZ je uznášania schopné.

BOD č. 2 Schválenie programu VIII. zasadnutia OcZ

Starostka obce sa opýtala poslancov, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu OcZ 
tak ako bol uvedený v pozvánke. Starostka obce navrhla úpravu programu, k bodu 5 a k bodu 7.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.2

OZ schvaľuje program VIII. zasadnutia OcZ so zmenou oproti návrhu v pozvánke takto:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu VIII. zasadnutia OcZ
3. Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice
4. Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení z VII. zasadnutia OcZ
5. Prerokovanie čerpania bežných výdavkov v rámci rozpočtu na rok 2020
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi
7. Prerokovanie školských obvodov
8. Interpelácie poslancov
9. Záver



BOD č. 3 Schválenie overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice

Starostka obce predložila návrhy na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za návrh uznesenia hlasovali: Micholík Peter, Cmorej Pavol, 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.3

OcZ určuje za zapisovateľa zápisnice : p. Mgr. Peter Michalík

OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Pavol Cmorej, p. Mgr. Peter Michalík

BOD č. 4 Správa o kontrole a plnení prijatých uznesení zo VII. zasadnutia OcZ

Starostka obce prečítala uznesenia prijaté na VII. zasadnutí OcZ dňa 13.12.2019 s uvedením ich plnenia.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.4

OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých na VII. zasadnutí OZ dňa 13.12.2019

BOD č. 5 Prerokovanie čerpania bežných výdavkov v rámci rozpočtu na rok 2020

Starostka obce informovala poslancov ohľadom zvýšeného čerpania bežných výdavkov v rozpočte na 
rok 2020 , ktoré vznikli s dôvodu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom ktorý pôsobil na 
pracovnej pozícii administratívny pracovník. Pracovný pomer bol ukončený dohodou o skončení 
pracovného pomeru v zmysle § 60 Zákonníka práce s dôvodu ustanovenia §63 ods.l zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení. Vzhľadom k tomu , že pracovný pomer trval menej 
ako dva roky vznikol zamestnancovi nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku na 
ktorého vyplatenie boli použité vyčerpané bežné výdavky.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.5

OcZ berie na vedomie na čerpanie bežných výdavkov na vyplatenie nároku na odstupné pri ukončenom 
pracovnom pomere zamestnanca.



Zo návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.5

OcZ berie na vedomie skutočnosť, že úprava rozpočtu bude predložená na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.

BOD č. 6 Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi

a) Starostka obce informovala, že k zákonne zverejnenému návrhu VZN č.1/2020 nebola 
vznesená žiadna námietka ani pripomienka.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.6 a)

OcZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote nebola vznesená žiadna námietka ani 
pripomienka voči zverejnenému návrhu VZN č.1/2020 o poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady.

b) Starostka obce predložila návrh VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Harakovce. Informovala o legislatívnych 
zmenách , ktoré viedli k zmene VZN.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol, 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.6 b)

OcZ schvaľuje predložený návrh VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi v predloženom znení.

BOD č. 7 Prerokovanie školských obvodov

Starostka obce informovala poslancov ohľadom zmeny pri školskom obvode, s dôvodu zrušenia 
základnej školy v obci Dúbrava s ktorou mala naša obec dohodu o školskom obvode v rozsahu 1-4 
ročník. Starostka predložila poslancom dohody o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Granč 
Petrovce ktorá je zriaďovateľom školy ZŠ -  Granč-Petrovce, Školská ulica 3/38,053 05 v ročníkoch 1- 
4 kde si žiaci môžu plniť povinnú školskú dochádzku na 1.stupni vzdelávania. Vzhľadom k tomu , že je 
to vzdialenosťou najbližšia obec kde sa nachádza základná škola a zároveň tu povinnú školskú 
dochádzku plnia deti so všetkých okolitých obcí je toto riešenie školského obvodu najlogickejšie. A 
mestom Spišské Podhradie ktoré je zriaďovateľom školy ZŠ Palešovo námestie č.9 , 053 05, Spišské



Podhradie v ročníkoch 5-9 kde si môžu žiaci plniť povinnú školskú dochádzku na 2. stupni vzdelávania. 
V súčasnosti má obec na 1. stupni vzdelávania 2 žiakov. V školskom roku 2020/2021 to bude 1 žiak. 
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť pani Vaľkovej o zmenu dohody o školskom obvode pre 
1. stupeň vzdelávania na rok 2021, pre ročníky 1-4 žiada aby žiaci navštevovali aj na 1.stupni 
vzdelávania základnú školu na adrese: Palešovo námestie č.9,053 05, Spišské Podhradie.

Zo návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č. 7

OcZ schvaľuje predložené dohody o zriadení spoločných školských obvodoch s mestom Spišské 
Podhradie a obcou Granč-Petrovce v predloženom znení ,zároveň berú na vedomie požiadavku 
vznesenú od pani Vaľkovej.

BOD č. 8 Interpelácie poslancov

Starostka obce informovala poslancov o opakovanej sťažnosti pána Ing. Miloša Kočiša ohľadom 
znečistenia vodného zdroja a ohrozenia života občanov obce Žehra vypúšťaním splaškov od občanov 
obce Harakovce do potoka v k.ú. Harakovce. Poslanci obce boli informovaný o platnom všeobecne 
záväznom nariadení na území obce Harakovce, ktoré určuje podmienky na zaobchádzanie s obsahom 
žúmp. A navrhli upozorniť občanov obce na ich povinnosť dodržiavať podmienky v ňom stanovené. 
A ďalej ich upozorniť, že pri porušení povinností ustanovených všeobecne záväzným nariadením 
č.1/2020 obce Harakovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
a všeobecne záväznými vyhláškami miestnych orgánov štátnej správy sa občan dopustí iného priestupku 
proti poriadku v správe za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33€ podľa § 46 zákona č.372/1990 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Za návrh uznesenia hlasovali: Michalík Peter, Cmorej Pavol,
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č. 8

Prítomný poslanci OcZ navrhujú upozorniť občanov na vzniknutú situáciu spôsobom v mieste 
obvyklom.



BOD č. 9 Záver

Starostka obce poďakovala poslancom a HKO za účasť na VIII. Zasadnutí 

Rokovanie OcZ bolo ukončené o 20:10.

V Harakovciach dňa 05.05.2020 

Zapisovateľ: Mgr. Peter Michalik .

Starostka obce: Božena Cmorejová 

Overovatelia: Mgr. Peter Michalik

obecného zastupiteľstva.

Pavol Cmorej

UZNESENIA z VIII. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Harakovciach zo dňa 05.05.2020

UZNESENIE č. 71/2020
K bodu č.2 -  schválenie programu VIII. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program VIII. zasadnutia OcZ so zmenou oproti 
návrhu.
Zodpovedný :starostka obce, OZ 
Termín: ihneď

UZNESENIE č. 72/2020
K bodu č.3 -  schválenie overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach určuje za zapisovateľa zápisnice : p. Mgr. Peter Michalík
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje za overovateľov zápisnice:
p. Mgr. Peter Michalík , p. Pavol Cmorej
Zodpovedný: starostka obce, OZ
Termín: ihneď



UZNESENIE č. 73/2020
K bodu č.4 -  správa o kontrole a plnení prijatých uznesení zo VII. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých na
VII. zasadnutí OZ dňa 13.12.2019
Zodpovedný :starostka obce
Termín: ihneď

UZNESENIE č. 74/2020
K bodu č.5 - prerokovanie čerpania bežných výdavkov v rámci rozpočtu na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach berie na vedomie čerpanie bežných výdavkov na vyplatenie 
nároku na odstupné pri ukončenom pracovnom pomere zamestnanca 
Zodpovedný :starostka obce, OZ 
Termín: ihneď

UZNESENIE č. 75/2020
K bodu č.5 -  prerokovanie čerpania bežných výdavkov v rámci rozpočtu 2020
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach berie na vedomie skutočnosť, že úprava rozpočtu bude 
predložená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Zodpovedný : starostka obce 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval: Michalík Peter, Cmorej Pavol 
Proti uzneseniu hlasoval:

Zdržal sa:

Za uznesenie hlasoval : Michalík Peter, Cmorej Pav

Za uznesenie hlasoval: Michalík Peter, Cmorej Pavo 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

Zdržal sa:



UZNESENIE č. 76/2020
K bodu č.6 -  prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi 
bod č.6 a)
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote nebola 
vznesená žiadna námietka ani pripomienka voči zverejnenému návrhu VZN čl/2020 o poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady 
Zodpovedný: starostka obce 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Michalík Peter, Cmorej Pavol 
Proti uzneseniu hlasoval:

UZNESENIE č. 77/2020 
bod č.6 b)

Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje predložený návrh VZN č.1/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v predloženom znení 
Zodpovedný: starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Michalík Peter, Cmorej Pt

obvodoch s mestom Spišské Podhradie a obcou Granč-Petrovce v predloženom znení.
A berú na vedomie požiadavku pani Vaľkovej.
Zodpovedný: starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval: ^"7

Zdržal sa:

Proti uzneseniu hlasoval: 
Zdržal sa:

UZNESENIE č. 78/2020
K bodu č.7 -  prerokovanie školských obvodov
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje predložené dohody o zriadení spoločných školských

Zdržal sa:



UZNESENIE č. 79/2020 
K bodu č.8 -  interpelácie poslancov
Prítomný poslanci obecného zastupiteľstva v Harakovciach navrhujú upozorniť občanov na vzniknutú 
situáciu spôsobom v mieste obvyklom.
Zodpovedný: starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval: Michalík Peter, Cmorej Pavol
Proti uzneseniu hlasoval: ^
Zd rža I sa: oscj^

starostka obce* Božena Cmorejov


