
 

Zápisnica 
z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hincovce,  

konaného dňa 30. 09. 2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Starostka obce: Anna Filipová   

                         Poslanci :  Martin Pavol, Dušan Filip, Rastislav Vaverčák 

                         Ostatní prítomní:  

Neprítomní:    Tomáš Baluch    

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) Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

3) Návrh zápisu do kroniky obce Hincovce za rok 2021 

4) Rozpočtové opatrenie č. 8 

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 3 a OZ je uznášania schopné. 

  

-  Starostka obce menovala: za zapisovateľa zápisnice – M. Pavol 

                                             za overovateľov zápisnice – R. Vaverčák, D. Filip 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh programu 3. zasadnutia OZ v Hincovciach na deň  

30.09.2022  /viď návrh programu/.    

 

Návrh poslancov:  

Neboli žiadne ďalšie návrhy poslancov k návrhu programu.   

                                                                                                              

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce   

 

schvaľuje 

návrh programu rokovania 3. zasadnutia OZ  

 

Hlasovanie:       za:                                    3   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák 

                           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) Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

3) Návrh zápisu do kroniky obce Hincovce za rok 2021 

4) Rozpočtové opatrenie č. 8 

5) Rôzne  

6) Diskusia 

7) Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 21/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

                                                                                      

- Informácia o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ 

 Starostka obce oboznámila prítomných s plnením uznesení prijatých na 2. zasadnutí OZ dňa   

30. 06. 2022 konštatovala, že prijaté uznesenia č. 8 – 20 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 z 2. zasadnutia OZ – prijaté  uznesenia boli splnené.  

  

Hlasovanie:       za:                                    3   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 22/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

 

K bodu 2. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia 

Starostka obce Hincovce predložila poslancom OZ  Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Poslanci sa oboznámili s jeho obsahom 

a s dôvodom  na zmenu výšky príspevku /viď. príloha/. 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce 

schvaľuje   

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 

 

Hlasovanie:       za:                                   3   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 23/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 3. Návrh zápisu do kroniky obce Hincovce za rok 2021 

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh zápisu do kroniky Obce Hincovce za rok 2021,   

ktorý bol vypracovaný kronikárkou obce Hincovce /viď. príloha/.  



Poslanci OZ sa oboznámili s obsahom zápisu, nevyjadrili žiadne pripomienky a návrhy 

k tomuto návrhu zápisu do kroniky. 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce  

schvaľuje   

Návrh zápisu do kroniky obce Hincovce za rok 2021 

 

 

Hlasovanie:       za:                                    3   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 24/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 8 

Starostka obce Hincovce predložila poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 8 /viď. 

príloha/. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce   

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p.     

schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 8 

 

Hlasovanie:       za:                                    3   M. Pavol, D. Filip, R. Vaverčák 

                           proti :                               0                                     

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 25/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

 

K bodu 5. Rôzne, 6. Diskusia  

Starostka informovala poslancov o:  

- zorganizovaní akcie Október -  mesiac úcty k starším,  

- o pokračovaní súdneho sporu ohľadom bytového domu,  

- o ďalšom postupe ohľadom vybudovaného oplotenia v časti Trsťany p. Kropkovou na 

pozemku vo vlastníctve obce,  

- o získaní dotácie z Košického samosprávneho kraja na vybudovanie altánku pred OcÚ,  

- o podanej žiadosti o dotáciu -  aktivita na podporu ochrany vodných pomerov vodárenských 

zdrojov -  vybudovanie záchytného objektu z podzemného zdroja (prameň) na úžitkové 

využitie,  

- o výmene okien v kultúrnej sále obecného úradu,  

- o potrebe pomoci pri dokončení vstupu k altánku,  

- o žiadosti na vypracovanie projektu na chodník k autobusovej zastávke v Hincovciach, 

v prípade vyhlásenia výzvy. 

 



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): Martin Pavol 

Dňa  07. 10. 2022  

                

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

Anna Filipová, starostka obce 

 

 

Overovatelia:   

Dušan Filip                                                         ................................................ 

 

 

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


