
 

Zápisnica 
z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hincovce,  

konaného dňa 30. 06. 2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:        Starostka obce: Anna Filipová   

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

                         Ostatní prítomní: Jitka Puhallová 

Neprítomní:     

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) Schválenie o neuplatnení programovej štruktúry v rozpočte 

3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

4) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

5) Rozpočtové opatrenie č. 7 

6) Stanovisko k rozdeleniu pozemku v súkromnom vlastníctve 

7) Zánik mandátu poslanca 

8) Rôzne  

9) Diskusia 

10) 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 – M. Pavol 

                                             za overovateľov zápisnice – T. Baluch, R. Vaverčák 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh programu 2. zasadnutia OZ v Hincovciach na deň  

30.06.2022  /viď návrh programu/.    

 

Návrh poslancov:  

Neboli žiadne ďalšie návrhy poslancov k návrhu programu.   

                                                                                                              

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce   

 

schvaľuje 

návrh programu rokovania 2. 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) Schválenie o neuplatnení programovej štruktúry v rozpočte 

3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

4) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

5) Rozpočtové opatrenie č. 7 

6) Stanovisko k rozdeleniu pozemku v súkromnom vlastníctve 

7) Zánik mandátu poslanca 

8) Rôzne  

9) Diskusia 

10) Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 8/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

 

Starostka obce navrhla doplniť body programu o: 

- Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r. 2022-

2026 

- Návrh na počet poslancov obce na celé volebné obdobie r.  2022-2026 

- Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

- Schválenie Dodatku č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho 

odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 s firmou Ekover, s.r.o, Sp. Vlachy          

 

Návrh poslancov:  

Neboli žiadne ďalšie návrhy poslancov k návrhu programu.   

                                                                                                              

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce   

 

schvaľuje 

návrh programu rokovania 2. zasadnutia OZ s doplnenými bodmi programu 

 

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) Schválenie o neuplatnení programovej štruktúry v rozpočte 

3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

4) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

5) Rozpočtové opatrenie č. 7 

6) Stanovisko k rozdeleniu pozemku v súkromnom vlastníctve 

7) Zánik mandátu poslanca 

8) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r. 

2022-2026 

9) Návrh na počet poslancov obce na celé volebné obdobie r. 2022-2026 

10) Návrh prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

11)  Schválenie Dodatku č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 s firmou Ekover, s.r.o, Sp. 

Vlachy               



12) Rôzne  

13) Diskusia 

14) Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce prijalo uznesenie č. 9/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

                                                                                         

- Informácia o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ 

 Starostka obce oboznámila prítomných s plnením uznesení prijatých na 1. zasadnutí OZ dňa   

25.03.2022 konštatovala, že prijaté uznesenia č. 1 – 7 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 1. 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. 10/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

 

K bodu 2. Schválenie o neuplatnení programovej štruktúry v rozpočte 

Starostka obce Hincovce predložila poslancom OZ návrh na schválenie o neuplatnení 

programovej štruktúry v rozpočte obce podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce 

schvaľuje   

neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

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. 11/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Hlavný kontrolór obce Hincovce  p. Puhallová, predniesla poslancom OZ stanovisko k návrhu 

Záverečného účtu obce Hincovce za rok 2021 /viď. príloha/. Zo strany poslancov neboli žiadne 

pripomienky a návrhy. 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Hincovce  

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hincovce k návrhu Záverečného účtu Obce Hincovce 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. 12/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.   

 

K bodu 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Starostka obce predniesla návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce 

a) schvaľuje  

celoročné hospodárenie Obce Hincovce za rok 2021 bez výhrad. 

b) schvaľuje  

schodok hospodárenia obce v sume 488,96 vyrovnať z rezervného fondu. 

 

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. 13/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 7 

Starostka obce Hincovce predložila poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 5 /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. 7 

 

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. 14/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 6. Stanovisko k rozdeleniu pozemku v súkromnom vlastníctve 



Starostka obce opätovne  predložila žiadosť p. Forgáča o rozdelenie pozemku v súkromnom 

vlastníctve a vypracovaný dokument Prehlásenie o spolupráci s ktorého obsahom sa poslanci 

OZ oboznámili, v ktorom sa manželia Forgáčovci zaväzujú dodržať obsah dokumentu. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce    

schvaľuje  

rozdelenie pozemku pri dodržaní podmienok dokumentu Prehlásenie o spolupráci 

 

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

                           proti :                               1    T. Baluch                                 

                           zdržal sa:                      0                                   

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce prijalo uznesenie č. 15/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 7. Zánik mandátu poslanca 

Starostka obce poslancom OZ oznámila zánik mandátu poslanca p. Ing. Jozefa Uhrína, podľa   

§ 25 zákona o obecnom zriadení ods. 2 písm. g). Mandát poslanca zaniká  ak sa počas jedného 

roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce    

berie na vedomie  

zánik mandátu poslanca 

 

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. 16/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné 

obdobie r. 2022-2026 

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

obce na nové volebné obdobie  r. 2022-2026. Poslanci OZ sa oboznámili s obsahom materiálu. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo obce Hincovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje 

výkon funkcie starostu Obce Hincovce v novom volebnom období r. 2022-2026 v rozsahu 0,5 

 

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. 17/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    



 

K bodu 9. Návrh na počet poslancov obce na celé volebné obdobie r. 2022-2026 

Starostka obce preložil poslancom OZ návrh na počet poslancov Obce Hincovce na celé 

volebné obdobie r. 2022-2026. Poslanci OZ sa oboznámili s obsahom materiálu. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo obce Hincovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) určuje 

počet poslancov Obce Hincovce v celom volebnom období r. 2022-2026 v počte 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

b) určuje 

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022-

2026, a to: 1 volebný obvod 

 

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. 18/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 10. Návrh prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

Starostka obce poslancom OZ navrhla previesť finančné prostriedky rezervného fondu obce na 

kapitálové výdavky vo výške 18.000 €. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané 

vrátia sa na účet rezervného fondu. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce    

schvaľuje  

prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky 

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. 19/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

    

K bodu 11. Schválenie Dodatku č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 s firmou Ekover, s.r.o, Sp. Vlachy               

       

Starostka obce poslancom OZ predložila Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve s firmou Ekover s.r.o., 

Spišské Vlachy. Oboznámili sa s jej obsahom, nemali k obsahu zmluvy žiadne výhrady, 

námietky ani pripomienky. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hincovce    

schvaľuje  

Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu 

iných činností č. 3/2022 s firmou Ekover, s.r.o, Sp. Vlachy               



        

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. 20/2022, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.    

 

K bodu 12. Rôzne, 13. Diskusia  

Starostka informovala poslancov o:  

zámere  – ak to z hľadiska epidemiologickej situácie bude možné – zorganizovať akciu Október 

mesiac úcty k starším  

 

K bodu 14. 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  08.07.2022  

                

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

Anna Filipová, starostka obce 

 

 

Overovatelia:   

Tomáš Baluch                                                          ................................................ 

 

 

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


