
Zápisnica
Z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Harakovciach

Konaného dňa 24.09.2020, so začiatkom o 19:00 hod v kultúrnom dome
v Harakovciach

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef,

Ospravedlnení: Cmorej Pavol, JUDr. Budziňáková Lýdia 

Program : podľa pozvánky

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Božena Cmorejová otvorila X. 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 X. zasadnutia OcZ

Starostka obce sa opýtala poslancov, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu OcZ 
tak ako bol uvedený v pozvánke.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter,, Kaľavský Jozef 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:

i Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.2
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program X. zasadnutia OcZ. , tak ako je uvedený 
v pozvánke.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu IX. zasadnutia OcZ
3. Schválenie overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice
4. Správa o kontrole a plnenia prijatých uznesení z IX. zasadnutia OcZ
5. Riešenie výpadku podielových daní
6. Odvodnenie miestnej komunikácie 111/3219
7. Záver

BOD č. 3 Schválenie overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice

Starostka obce predložila návrhy na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
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. Mgr. Peter Michalík, Kaľavský Jozef



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

Starostka obce prečítala uznesenia prijaté na IX. zasadnutí OcZ dňa 30.06.2020 s uvedením ich plnenia.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenie k bodu č.4
OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých na IX. zasadnutí OZ dňa 30.06.2020.

BOD č. 5 Riešenie výpadku podielových daní

Starostka obce predložila poslancom informácie o pomoci, ktorú ponúklo MF SR samosprávam 
z dôvodu výpadku podielových daní. Výšku čerpania návratnej finančnej výpomoci určilo MF SR a je 
zverejnená na ich internetovej stránke. Pre Obec Harakovce bola určená maximálna suma vo výške 
832 C. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu prostredníctvom 
webovej stránky www.rissam.sk.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.5
OcZ schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb z dôvodu COVID_19vo výške 832 € za podmienok MF SR

BOD č. 6 Odvodnenie miestnej komunikácie 111/3219

Starostka obce informovala, poslancov o havarijnej situácii na miestnej komunikácii 111/3219, kde 
dochádza k pravidelnému zaplavovaniu danej komunikácie z dôvodu poškodenia existujúceho 
odvodňovacieho kanála, ku ktorému došlo pri úprave pozemku pare. reg. C číslo 106, ktorej vlastníkom 
je Rímskokatolícka cirkev farnosť Poľanovce, k poškodeniu došlo pri budovaní prístupovej cesty 
k pozemku pare.reg. C číslo 104/1, ktorej vlastníkom je Ing. Píl'a Jozef s manželkou. Obecné 
zastupiteľstvo navrhuje vybudovať nový odvodňovací kanál, ktorý bude vedený popod miestnu 
komunikáciu 111/3219 a bude vyústený do miestneho vodného toku.

Za návrh uznesenia hlasovali: Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti návrhu uznesenia hlasovali:
Zdržali sa:

Návrh uznesenia k bodu č.6
OcZ berie na vedomie, informácie o havarijnom stave a navrhuje vybudovanie nového 
odvodňovacieho kanála na miestnej komunikácii 111/3219 vyústeného do miestneho vodného toku.



BOD č. 7 Záver

Starostka obce poďakovala poslancom za 

Rokovanie OcZ bolo ukončené o 20:10.

V Harakovciach dňa 24.09.2020

Zapisovateľ: Mgr. Peter Michalík ..........

Starostka obce: Božena Cmorejová ......

Overovatelia: Mgr. Peter Michalík .......

Jozef Ka ľavský..............

účasť na X. Zasadnutí obecného zastupiteľstva.

UZNESENIA z X. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Harakovciach zo dňa 24.09.2020

UZNESENIE č. 94/2020
K bodu č.2 -  schválenie programu X. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach schvaľuje program X. 
v pozvánke.
Zodpovedný :starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

UZNESENIE č. 95/2020
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. Kaľavský Peter.
Zodpovedný: starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:



UZNESENIE č. 96/2020
K bodu č.4 -  správa o kontrole a plnení prijatých uznesení zo IX. zasadnutia OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Harakovciach OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých na

UZNESENIE č. 97/2020
K bodu č.5 riešenie výpadku podielových daní
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR na kompenzáciu

UZNESENIE č. 98/2020
K bodu č.6 -  Odvodnenie miestnej komunikácie 111/3219
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, informácie o havarijnom stave a navrhuje vybudovanie 
nového odvodňovacieho kanála na miestnej komunikácii 111/3219 vyústeného do miestneho vodného 
toku.
Zodpovedný : starostka obce ,OZ

IX. zasadnutí OcZ dňa 30.06.2020.
Zodpovedný :starostka obce 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalik Peter, Kaľavský Jozef 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

výpadku dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu COVID_19 vo výške 832 : 
Zodpovedný :starostka obce, OZ 
Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:

starostka

Termín: ihneď
Za uznesenie hlasoval : Mgr. Michalík Peter, Kaľavský Jozef 
Proti uzneseniu hlasoval:
Zdržal sa:


