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U Z N E S E N I E  č.14 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove zo dňa 24.06.2021 
 

 
UZNESENIE č.1 
K bodu 1: OTVORENIE – Návrhová komisia 
Hlasovanie:  ZA:  5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Ivana Slamená, Jaroslav Mikolaj, Rastislav 
Šofranko.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ určuje za overovateľov zápisnice: Mareka Kočiša, Zuzanu Legátovú“. 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
        
UZNESENIE č. 3 
K bodu 1: OTVORENIE - Program zasadnutia 
Hlasovanie:   ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 
Hlasovanie:  ZA: 5   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: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje zámer obce poskytnúť pozemok parcela registra C č. 880/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 548 m2 do výpožičky p. Jánovi Kántorovi, bytom Spišský Hrušov č. 347 podľa § 
9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ budovu nefunkčného vodojemu zveľadí na vlastné 
náklady a vytvorí Apidomček, ktorý bude slúžiť ako relaxačné centrum poskytujúce oddych 
obyvateľom obce i širšej verejnosti“. 
T: 30.9.2021        Z: starostka obce 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu 4: Záverečný účet obce za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI:   ZDRŽAL SA:  
 
„ObZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Spišský 
Hrušov za rok 2020.“ 
T: 30.6.2021        Z: starostka obce 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu 4: Záverečný účet obce za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI:   ZDRŽAL SA:  
 
„ObZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2020 bez výhrad. “ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu 4: Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu za r. 2020 v sume 163 897,52 eur zistený podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený 
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 78 116,54 EUR   
             a to:  

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  48 412,36 EUR, a to na :  

o prenesený výkon v oblasti školstva - ZŠ v sume 37 642,36 EUR, 
o projekt: sociálna inklúzia - ZŠ v sume 10 770,00 EUR, 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR – UPSVaR účelovo určené na bežné  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 
projektu: Pracuj, zmeň svoj život/§54X sume 6 194,16 EUR, 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MV SR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku na sčítanie obyvateľov, domov a bytov  v sume 2 242,00 
EUR, 

 nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia účelovo určené na bežné výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na projekt Knižnica má mnoho tvári v sume 
1 370,85 EUR,  

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku na podporu výchovy k stravovacím návykom MŠ, ZŠ 
v sume 17 721,60 EUR, 

 nevyčerpané prostriedky potravinového účtu v Školskej jedálni v sume 1 927,66  EUR, 
 nevyčerpané prostriedky z príspevkov Spoločného stavebného úradu v sume 247,91 EUR  je vo 

výške 85 780,98a navrhujeme ho použiť na tvorbu:  
  - rezervného fondu vo výške 85 780,98 EUR a použitie zostatku finančných operácií 
v sume 76 505,73  EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na tvorbu fondu 
rozvoja obce. 
T: ihneď         Z: starostka obce 
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UZNESENIE č. 9 
K bodu 4: Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladnici 
k 31.12.2020:  do rezervného fondu vo výške 85 780,98 € 

do fondu rozvoja obce vo výške 90 772,05 €.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 

 
UZNESENIE č. 10 
K bodu 4: Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 
 
„ObZ schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja obce a rezervného fondu na kapitálové výdavky 
rozpočtu roku 2021, odstránenie havarijného stavu majetku obce v roku 2021 a splátky dlhodobého 
úveru a schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja obce a kapitálových príjmov 
počas pandémie COVID-19 na úhradu bežných výdavkov rozpočtu 2021.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
      
UZNESENIE č. 11 
K bodu 4: Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2020 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ berie na vedomie zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020: 

Rezervný fond: 142 362,89 EUR 
                                                                                      Fond rozvoja obce: 77 730,90 EUR 
                                                                                      Sociálny fond: 718,41 EUR.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
           
UZNESENIE č. 12 
K bodu 5: Rôzne – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti“. 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu 5: Rôzne –  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na 
obdobie 2.polroku 2021. 
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 
2.polroku 2021.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
           hlavný kontrolór 
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UZNESENIE č. 14 
K bodu 5: Rôzne – predĺženie platnosti PHSR  
Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
             
„ObZ schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský 
Hrušov do 31.12.2023.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 

 
 
Návrhová komisia: 
 
Jaroslav Mikolaj   .............................................. 
 
MVDr. Ivana Slamená   .............................................. 
 
Rastislav Šofranko   .............................................. 
 
 
 
 
Starostka obce podpísala celé znenie uznesenia dňa ................... 
 
 
 
 
 
 
        ................................................. 
              JUDr. Adriana Tkáčová 

      starostka obce 


