
 

Zápisnica 
z  1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hincovce,  

konaného dňa 25. 03. 2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Starostka obce: Anna Filipová   

                         Poslanci :  Martin Pavol, Dušan Filip, Tomáš Baluch, Rastislav Vaverčák 

                         Ostatní prítomní: Jitka Puhallová, Bc. Adam Forgáč 

 

Neprítomní:    Poslanci : Ing. Jozef Uhrín 

 

Začiatok zasadnutia OZ o 19,30 hod.  

  

NÁVRH  PROGRAMU:      
 

1) Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

b. Schválenie programu 

c. Informácia o plnení uznesení 

2) Prejednanie žiadosti o rozdelenie pozemku v súkromnom vlastníctve 

3) Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a ŠJ v  Hincovciach na rok 2022  

4) Plat hlavného kontrolóra - úprava 

5) Rôzne  

6) Diskusia 

7) Záver 

         

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 

Rokovanie OZ  otvorila  Anna Filipová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

  

-  Starostka obce menovala: za zapisovateľa zápisnice – T. Baluch 

                                             za overovateľov zápisnice – M. Pavol, R. Vaverčák 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh programu 1. zasadnutia OZ v Hincovciach na deň  

25.03.2022  /viď návrh programu/.    

 

Návrh poslancov:  

Neboli žiadne ďalšie návrhy poslancov k návrhu programu.   

                                                                                                              

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce   

 

schvaľuje 

návrh programu rokovania 1. zasadnutia OZ  

 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 



SCHVÁLENÝ   NÁVRH  PROGRAMU  ROKOVANIA:      
1) Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

b. Schválenie programu 

c. Informácia o plnení uznesení 

2) Prejednanie žiadosti o rozdelenie pozemku v súkromnom vlastníctve 

3) Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a ŠJ v  Hincovciach na rok 2022  

4) Plat hlavného kontrolóra - úprava 

5) Rôzne  

6) Diskusia 

7) Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 1/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.                 

                                                                                     

- Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ 

 Starostka obce oboznámila prítomných s plnením uznesení prijatých na 6. zasadnutí OZ dňa   

28. 12. 2021. Konštatovala, že prijaté uznesenia č. 26 – 38 boli splnené.   

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ – prijaté  uznesenia boli splnené.  

  

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 2/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

 

K bodu 2. Prejednanie žiadosti o rozdelenie pozemku v súkromnom vlastníctve 

Na zasadnutie OZ bol pozvaný p.Forgáč, ktorý predložil poslancom OZ plán rozdelenia 

pozemku, ktorý má v súkromnom vlastníctve. Na základe pripomienok poslancov bolo 

dohodnuté opätovné stretnutie poslancov OZ s p. Forgáčom. Do ďalšieho stretnutia je potrebné 

osloviť vlastníkov priľahlých nehnuteľností, oboznámiť ich so zámerom p. Forgáča o rozdelení 

pozemku v jeho vlastníctve na menšie stavebné parcely  a dopad tohto rozdelenia na 

zhodnotenie ich pozemkov. Zároveň je potrebné zistiť predbežný rozpočet na vybudovanie 

spevnenej komunikácie – v prvej fáze na jej vysypanie a zhutnenie štrkom do potrebnej výšky 

a zvedenie vody do odtokového rigolu.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce   

neschvaľuje 

žiadosť o rozdelenie pozemku v súkromnom vlastníctve 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 3/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 3. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

MŠ  a ŠJ v Hincovciach na rok 2022 

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a ŠJ 

v Hincovciach na rok 2022 po jeho schválení na zasadnutí OZ, bol zverejnený na úradných 

tabuliach aj na webovej stránke obce po dobu 15 dní. V tom termíne neboli do kancelárie obce 

doručené žiadne pripomienky a návrhy zo strany občanov obce. 

K tomuto návrhu neboli ani žiadne pripomienky a návrhy zo strany poslancov OZ. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce   

schvaľuje 

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a ŠJ v Hincovciach 

na rok 2022 

 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 4/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 4. Plat hlavného kontrolóra obce - úprava 

Poslancom OZ starostka obce predložila návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra obce 

Hincovce /viď príloha/ na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021. 

Poslanci OZ sa oboznámili s podkladmi pre výpočet platu hlavného kontrolóra. Poslanci nemali 

žiadne námietky k predloženému návrhu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce  

schvaľuje  

plat hlavného kontrolóra obce Hincovce v roku 2022 v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so spätnou platnosťou od 01. 01. 2022 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 5/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 5. Rôzne, 6. Diskusia  

- Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prijal pozvanie JUDr. Buroci, ktorý je právnym 

zástupcom Obce Hincovce v súdnom spore ohľadom bytového domu. JUDr. Buroci informoval 



poslancov o prebiehajúcom súdnom spore, o záujme sudcu o ukončenie tohto súdneho sporu 

a o  možnostiach  obce pri ukončení  súdneho sporu. 

 

- Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 

2021 a Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol zverejnený na úradných 

tabuliach aj na webovej stránke obce po dobu 15 dní. V tom termíne neboli do kancelárie obce 

doručené žiadne pripomienky a návrhy zo strany občanov. K tomuto návrhu neboli ani žiadne 

pripomienky a návrhy zo strany poslancov OZ. 

 

Návrh na uznesenie: 

a) Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce  

berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 6/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

b) Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce  

schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

Hlasovanie:       za:                                    4   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák, T. Baluch 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 7/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 7. Záver 

Keďže neboli ďalšie podnety a návrhy  starostka obce Hincovce poďakovala všetkým za účasť 

a ukončila zasadnutie OZ.  

  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23,00 hod.   

Zapísal/(a): Tomáš Baluch 

Dňa  28.03.2022  

                

................................................    

Anna Filipová, starostka obce 

 

 

Overovatelia:   

Martin Pavol                                                          ................................................ 

 

 

Rastislav Vaverčák                    ................................................                                                             


