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U Z N E S E N I E  č. 20 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove zo dňa 23.09.2022 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu 1: OTVORENIE – Návrhová komisia 
Hlasovanie:  ZA:  7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Marek Kočiš, Milan Strella  a Rastislav Šofranko.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ určuje za overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Kavulič, Rastislav Múdry. 
T: ihneď        Z: starostka obce 
        
UZNESENIE č. 3 
K bodu 1: OTVORENIE - Program zasadnutia 
Hlasovanie:   ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok parcela registra C, č. parcely  
491/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65 m2 a parcela registra C, č. parcely 492/3 – záhrada 
s výmerou 66 m2  zapísaných na LV č. 1,  k.ú. Spišský Hrušov  pre p. Mareka Bobčeka, rod. Bobček, nar. 
25.8.1975 a manželku Katarínu Bobčekovú, rod. Kleinovú dátum nar. 13.09.1978, obaja bytom 
Domaňovce č. 259, 053 02 v podiele 1/1 v pomere k celku, za cenu 10,00 eur/1m2, v súlade 
s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že: 

- prevádzané pozemky priamo susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, 
- prevádzaný pozemok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  

T: 30.06.2023        Z: starostka obce 
o  príjem: 1 310,00 eur 

 
UZNESENIE č. 6 
K bodu 4: Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
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„ObZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/22 podľa predloženého návrhu“ 
T:ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu 4: Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
 
„ObZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/22 podľa predloženého návrhu“ 
T:ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu 4: Zmena rozpočtu – OKŠ: Účelovo viazaná dotácia 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
 
„ObZ schvaľuje poskytnutie účelovo viazanej dotácie pre Obecný klub športovcov, zastúpený p. 
Martinom Bodnárom, IČO: 35517913, so sídlom Spišský Hrušov 215, 053 63 vo výške 3 000,00 eur na 
účel dofinancovanie futbalovej sezóny z dôvodu zvýšenia nákladov na cestovné a odmeny rozhodcov.“ 
T:ihneď        Z: starostka obce 
         Obecný klub športovcov 
UZNESENIE č. 9 
K bodu 5: Vyhlásenie volieb funkciu na hlavného kontrolóra 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove: 

a) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na deň 12.12.2022 (pondelok),  
b) určuje  rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce - pracovný úväzok vo výške 15%,   
c) konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, 

d) ukladá zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov  
formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce v termíne podľa § 
18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., 

e) stanovuje tieto náležitosti prihlášky: 

 prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 28.11.2022 do 1500 hod. na adresu Obecný úrad 
Spišský Hrušov, Spišský Hrušov č. 216, 053 63, v zalepenej obálke s označením „Voľba 
hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov - Neotvárať“, 

 v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt, 

 vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou 
dokladu o najvyššom vzdelaní, 

 profesijný životopis, 
 písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby 
hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov; písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto 
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súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti 
súhlasu a podmienky jeho odvolania, 

f) ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Spišský 
Hrušov: 
 voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 12.12.2022. Na tajné hlasovanie sa použije spoločný hlasovací lístok 
opatrený pečiatkou obce Spišský Hrušov, na ktorom budú kandidáti uvedení podľa 
priezviska v abecednom poradí. Na hlasovacom lístku poslanec určí kandidáta 
zakrúžkovaním. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive so 
zakrúžkovaním poradového čísla iba jedného kandidáta. Na prečiarknuté, resp. dopísané 
mená sa neprihliada. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné 
zastupiteľstvo bude postupovať v súlade s § 18a ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

T:31.12.2022        Z: starostka obce  
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu 6: Vyradenie kníh zo zoznamu kníh obecnej knižnice 
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0  
 
„ObZ schvaľuje vyradenie poškodených a zastaralých kníh zo Zoznamu kníh obecnej knižnice 
v Spišskom Hrušove, podľa predloženého zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia a schvaľuje ich 
predaj za cenu 0,30 eur/1 ks.   
T:30.06.2023        Z: Emília Kočišová 
          
    
 
Ing. Stanislav Kavulič  ..signed........................................ 
 
 
 
Rastislav Múdry  ....signed.......................................... 
 
 
 
Starostka obce podpísala celé znenie uznesenia dňa 26.9.2022 
 
 
 
 
 
        ...........signed...................................... 
              JUDr. Adriana Tkáčová 

      starostka obce 
 
 

 
 
Príloha 

1. Zoznam kníh na vyradenie 


