
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2020 v Spišskom Hrušove 

 

P r o g r a m rokovania 

 
  

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o činnosti Základnej školy  

4. Správa o činnosti Materskej školy 

5. Štatút Obce Spišský Hrušov  

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a finančnými prostriedkami obce Spišský 
Hrušov  

7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a 
kuchynské a reštauračné odpady 

8. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

9. Dodatok č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 
Spišský Hrušov Rozpočet na rok 2021  

10.  Nakladanie s majetkom obce  

11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci  

12. Žiadosť o poskytnutie príspevku  

13. Správa inžinierskych sietí  

14. Rozpočet obce 2021-2023  

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2021  

16. Informácia o investičnej činnosti obce  

17. Rôzne  

18. Interpelácie poslancov  

19. Záver 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Múdry 

 
 

Ospravedlnení: Milan Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Ing. Rastislav Švač, Rastislav Šofranko, 
Ing. Peter Šofranko 

   
 
Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na úradnej tabuli 

obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod. 
 
Koniec zasadnutia:17.30 hod. 
 
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

Starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním 
poslancov a hostí. 

 
Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci ObZ, 5 poslanci sa ospravedlnili.  
 



Nakoľko zasadnutia OZ sa nezúčastnilo potrebné kvórum poslancov, starostka obce musela 
konštatovať, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. 

 
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí. 

 
 
 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
 
                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová, v.r. 
 starostka obce 
 
 
 
V Spišskom Hrušove,16.12.2020 


