
Zápisnica

napísaná zo šiesteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Husinej, 
ktoré sa konalo 26. júna 2018

PRÍTOMNÍ:

Starosta obce Peter Fazekaš

Poslanci Irena Kalinová
Ing. František Kováč
Dalibor Kováč
Róbert Nagyferencz
Gabriel Urbán
Ing. Pavel Kalina

Pracovníčky obce Ivana Rapčanová
                                                         Adriana Talpašová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Peter Fazekaš v zmysle
§  12  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom   zriadení   v znení  neskorších   prepisov   s 
nasledovným programom:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu zasadnutia
3) Určenie zapisovateľky , overovateľov zápisnice
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Schválenie VZN č. 1/2018 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane na území obce Husiná
6) Schválenie VZN č. 2/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
7) Schválenie VZN č. 3/2018 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Husiná
8) Schválenie VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov obce 

Husiná
9) Schválenie VZN č. 5/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Husiná
10) Schválenie VZN č. 6/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov obce 

Husiná
11) Schválenie Komunitného plánu obce Husiná
12) Schválenie Komunitného centra v obci Husiná
13) Schválenie hliadky MOPS
14) Schválenie obecného vodovodu
15) Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie r. 2018-2022
16) Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie r. 2018-2022
17) Určenie zodpovednej osoby ohľadom ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 s účinnosťou od 

25.5.2018)
18) Schválenie navýšenia úveru o 10 000 € 
19) Rôzne
20) Záver



Bod č. 1 – Otvorenie
Rokovanie  Obecného  zastupiteľstva  v  Husinej  otvoril  starosta  o  17:07  hod.  Privítal  všetkých 

prítomných. Konštatoval, že je prítomných šesť poslancov, a preto je rokovanie OZ uznášania schopné.

Bod č. 2 - Schválenie programu rokovania

Starosta prečítal program rokovania, tak ako ho poslanci dostali v pozvánke. Poslanci nemali 
pripomienky ani námietky k programu rokovania a preto dal starosta hlasovať.
HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 26/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n. p.

schvaľuje

nasledovný program rokovania:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu zasadnutia
3) Určenie zapisovateľky , overovateľov zápisnice
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Schválenie VZN č. 1/2018 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane na území obce Husiná
6) Schválenie VZN č. 2/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
7) Schválenie VZN č. 3/2018 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Husiná
8) Schválenie VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov obce 

Husiná
9) Schválenie VZN č. 5/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Husiná
10) Schválenie VZN č. 6/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov obce 

Husiná
11) Schválenie Komunitného plánu obce Husiná
12) Schválenie Komunitného centra v obci Husiná
13) Schválenie hliadky MOPS



14) Schválenie obecného vodovodu
15) Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie r. 2018-2022
16) Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie r. 2018-2022
17) Určenie zodpovednej osoby ohľadom ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 s účinnosťou od 

25.5.2018)
18) Schválenie navýšenia úveru o 10 000 € 
19) Rôzne
20) Záver

V Husinej 26.06. 2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 3  - Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice

Starosta určil za zapisovateľku zápisnice Ivanu Rapčanovú – pracovníčku obce, za overovateľov 
zápisnice pána Dalibora Kováča  a pani Irenu Kalinovú. 

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 27/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 3  - Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.

schvaľuje
Ivana Rapčanová – zapisovateľka

Dalibor Kováč – overovateľ
Irena Kalinová - overovateľ

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce



Bod č. 4  - Kontrola plnenia uznesení

Na minulom zasadnutí OZ 04.06.2018 nemalo žiadne uznesenie ukladaciu povinnosť.

Uznesenie č. 28/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie

informáciu starostu obce o plnení uznesenia.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 5 – Schválenie VZN č. 1/2018 o     vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v     čase   
volebnej kampane na území obce Husiná

Pán starosta predložil pred zastupiteľstvo návrh VZN č. 1/2018 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane území obce Husiná. Páni poslanci si návrh pozreli a starosta 
dal hlasovať

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Bod č. 5  - Schválenie VZN č. 1/2018 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných  plagátov v čase 
volebnej kampane na území obce Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje
 VZN č. 1/2018 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 

na území obce Husiná

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce



Bod č. 6. -  Schválenie VZN č. 2/2018 o     určení školského obvdou základnej školy zriadenej obcou  

Starosta predložil návrh VZN č. 2/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou. Poslanci 
si návrh prečítali. Nikto nemal námietky. Pán starosta dal hlasovať.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Bod č. 6 –  Schválenie VZN č. 2/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje
 VZN č. 2/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 7 – Schválenie VZN č. 3/2018 o     financovaní školských zariadení v     zriaďovateľskej pôsobnosti obci   
Husiná

Pán starosta  predložil pred  zastupiteľstvo návrh VZN č. 3/2018 o financovaní školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Husiná. Zastupiteľstvo si návrh prečítalo. Keďže nemal nikto pripomienky 
pán starosta dal hlasovať.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Bod č. 7 –  Schválenie  VZN č. 3/2018 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obci 
Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje
  VZN č. 3/2018 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti .

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce



Bod č. 8 – Schválenie VZN č. 4/2018 o     podmienkach predaja výrobkov a     poskytovania služieb na trhových   
miestach v     obci Husiná  

Pán starosta predložil pred zastupiteľstvo ďalší návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Husiná. Poslanci si návrh preštudovali bez pripomienok. 
Prebehlo hlasovanie.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

  
Bod č. 8 – Schválenie VZN č. 4/2018  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v obci Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
VZN č. 4/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 

Husiná.

V Husinej 04.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 9 – Schválenie VZN č. 5/2018 o     chove, vodení a     držaní psov na území obce Husiná  

Poslancom bol predložení ďalší návrh VZN č. 5/2018 o chove, vodení  a držaní psov na území obce Husiná. 
Poslanci si opäť  návrh pozorne preštudovali a následne prebehlo hlasovanie.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

  
Bod č. 9 – Schválenie VZN č. 5/2018 o chove vodení a držaní psov na území obce Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.



schvaľuje 
VZN č. 5/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Husiná.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 10 – Schválenie VZN č. 6/2018 o     podmienkach poskytovania dotácií a     finančných príspevkov obce   
Husiná

Pán starosta predložil pred zastupiteľstvo posledný návrh VZN č. 6/2018 o podmienkach poskytovania 
dotácií a finančných príspevkov obce Husiná. Poslanci si návrh prečítali a keďže nikto nemal námietky pán 
starosta dal hlasovať.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

  
Bod č. 10 – Schválenie VZN č. 6/2018  o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov 
obce Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
VZN č. 6/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov obce Husiná

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č.11 – Schválenie Komunitného plánu obce Husiná

Pred zastupiteľstvo bol predložený Komunitný plán obce Husiná, ktorý nám vypracoval pán Jozef Nosáľ. 
Poslanci si preštudovali, našli v ňom pár slovných chýb. Pán starosta uistil pánov poslancov, že hneď na 
druhý deň pánovi Nosáľovi zavolá a dajú to do poriadku. Obsah Komunitného plánu bol v poriadku, preto 
dal pán starosta hlasovať.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0



  Uznesenie č. 29/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č.11 – Schválenie Komunitného plánu obce Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
Komunitný plán obce Husiná

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č.12 – Schválenie Komunitného centra v     obci Husiná  

 Ďalej pán starosta predložil pred zastupiteľstvo návrh na stavbu Komunitného centra v obci Husiná.  Ponuka 
nám bola zaslaná pánom Mgr. Jozefom Kačengom z neziskovej organizácie Rozvoj Spiša. Pán starosta 
oboznámil pánov poslancov, že by sa touto stavbou mohli vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré by boli 
financované z Ministerstva vnútra Operačný program Ľudské zdroje. Stavba by mala byť realizovaná za 
budovou kultúrneho domu na obecnom pozemku.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 30/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č.12 – Schválenie Komunitného centra obce Husiná

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
Komunitné centrum obce Husiná

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce



Bod č.13 – Schválenie hliadky MOPS

  Ďalším bodom bolo predloženie výzvy o nenávratný finančný príspevok MOPS ( miesta občianska 
poriadková služba).  Zdroj financovania:  Európsky sociálny fond – 85% , štátny rozpočet  10 %, výška 
spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5 %. Minimálna výška pomoci: 50.000 €, maximálna výška pomoci: 
celkové oprávnené výdavky nesmú presiahnuť 202.000 €, dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov. V rámci 
projektu sa uplatňuje zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom štandardnej stupnice 
jednotkových nákladov, ktorá je prílohou výzvy.
• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku je 
stanovená v sume 560,03 EUR.
• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom
úväzku je stanovená v sume 280,01 EUR.
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená maximálne do výšky 25 % priamych nákladov na 
zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov.
Poskytovanie komplexnej MOPS bude zabezpečené prostredníctvom zamestnancov prijímateľa.  
Informácie k počtu členov jednotlivých MOPS:
• jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja členovia,
• na počet obyvateľov MRK 80 – 599 - maximálne štyria členovia hliadky zamestnaní na plný pracovný
úväzok (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne
dvojnásobne),
• na počet obyvateľov MRK 600 a viac – maximálne ôsmi členovia hliadky zamestnaní na plný pracovný
úväzok (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne
dvojnásobne).
Príklad pracovných činností MOPS : dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred 
poškodzovaním, monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, 
monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, atď... Keďže nikto 
nemal pripomienky, starosta dal hlasovať.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 31/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č.13 – Schválenie hliadky MOPS

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.



schvaľuje 
hliadku MOPS

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č.14 – Schválenie obecného vodovodu

Predloženie výzvy Prístup k pitnej vode v prostredí MRK (marginalizovaná rómska komunita) bol ďalším 
bodom programu. Financovanie projektu: Európsky sociálny fond – 85 %, štátny rozpočet – 5%, výška 
spolufinancovania so zdrojov žiadateľa 5 %. Minimálna výška pomoci: sa nestanovuje. Maximálna výška 
pomoci: 1.000.000 €.
Hlavná aktivita projektu:
Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode , ktorá zahŕňa nasledovné spôsoby realizácie:
A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej do DN 150 vrátane
zemných prác, rúrového vedenia, armatúr, revíznych šachiet, spätnej úpravy pozemných
komunikácií (len v nutnom rozsahu šírky ryhy), úprava okolia výdajného miesta9 pitnej vody
spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;
B. Budovanie vŕtaných studní vrátane vŕtacích prác, vybavenia vrtu, čerpacej technológie,
technológie na úpravu vody, prislúchajúcich stavebných prác (napr. elektrická prípojka, šachta,
oplotenie a pod.), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na 
odvod vody;
C. Realizácia úpravní povrchovej vody (napr. prameňov, vodných tokov) vrátane technológie úpravy 
povrchovej vody, jej dopravy a inštalácie, prislúchajúcich stavebných prác (napr. kontajner na umiestnenie 
technológie, elektrická prípojka a pod.).
Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.
Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 
osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. 
osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie
projektu zabezpečí prístup k pitnej vode.

Maximálna výška príspevku na 1 osobu MRK:

50 – 74 osôb MRK 800 EUR / osoba MRK
75 – 99 osôb MRK 700 EUR / osoba MRK
100 – a viac osôb MRK 500 EUR / osoba MRK

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 32/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018



Bod č.14 – Schválenie obecného vodovodu

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
vytvorenie obecného vodovodu pomocou projektu Prístup k pitnej vode v prostredí MRK.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 15 – Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebného obdobie r. 2018 – 2022

 Právne postavenie starostov legislatívne upravujú hlavne dva zákony, a to Zákon o obecnom zriadení a 
Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V zákone o obecnom 
zriadení sa uvádza, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Po menšej rozprave poslanci navrhli, plný úväzok pre 
starostu na volebné obdobie 2018 – 2022.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 5 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán

Proti: 1 Ing. Pavel Kalina

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 33/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 15 – Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie r. 2018 - 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
 výkon funkcie starostu obce Husiná pre nové volebné obdobie r. 2018 – 2022 v plnom rozsahu.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce



Bod č. 16 – Určenie počtu poslancov pre volebného obdobie r. 2018 – 2022

  V súvislosti s tohtoročnými voľbami do orgánov samosprávy obce je potrebné podľa zákona o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, aby obecné zastupiteľstvo obce Husiná určilo počet 
poslancov OZ na volebné obdobie rokov 2018 – 2022. V zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov sa určuje pre obce s počtom obyvateľov od 501 do 1000 počet poslancov v 
rozpätí 5 -7. Poslanci sa zhodli, že počet poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 bude 7 a bude 
vytvorený jeden volebný obvod.

HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 34/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 16 – Určenie  počtu poslancov pre volebné obdobie r. 2018 - 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 
- Na volebné obdobie 2018 – 2022 sedem poslancov

- Na volebné obdobie 2018 – 2022 – jeden volebný obvod  

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 17 –  Určenie zodpovednej osoby ohľadom ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 
s     účinnosťou od 25.05.2018)  

V nadväznosti  na nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s účinnosťou od 25.05.2018 sa musí určiť zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je fyzická osoba, 
ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov, a ktorá v 
rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Pán 
starosta navrhol  určiť za zodpovednú osobu pána Ing. Jozefa Nosáľa - NCRC, ktorý je náš bezpečnostný 
technik. Keďže nikto nemal námietky, pán starosta dal hlasovať.



HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 35/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 17 – Určenie  zodpovednej osoby ohľadom ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 
s účinnosťou od 25.05.2018)

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 

za zodpovednú osobu, ohľadom ochrany osobných údajov pán Ing. Jozefa Nosáľa – NCRC.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod č. 18 –  Schválenie navýšenia úveru o     10     000 €  

Hlavná kontrolórka obce Husiná navrhla navýšenie krátkodobého úveru o 10 000 €, z dôvodu navýšenia 
vlastných výdavkov obce. 
 
HLASOVANIE
Prítom
ní:

6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Za: 6 Irena Kalinová, Ing. František Kováč, Dalibor Kováč, Róbert Nagyferencz, Gabriel 
Urbán, Ing. Pavel Kalina

Proti: 0

Zdržal 
sa:

0

Uznesenie č. 36/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018



Bod č. 18 –  Schválenie navýšenia úveru o 10 000 €

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje 

 navýšenie krátkodobého úveru o 10 000 €.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

Bod. č. 19 – Rôzne
Informovanie starostom obce

- starosta informoval poslancov, že na Deň obce Husiná 2018 sa budú variť guláše (tri druhy – 
bravčový, z diviny, baraní) + kapustnica,

- na Deň obce Husiná, ktorý sa bude konať dňa 14.7.2018 starosta pozval všetkých poslancov, 
a požiadal ich aj o prípadnú pomoc pri prípravách,

- predaj lístkov (tombola, zábava, občerstvenie) bude prebiehať formou zakúpenia lístkov v stánku 
určenom.

 

Uznesenie č. 37/2018

zo šiesteho riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Husiná zo dňa 26. 

júna 2018

Bod č. 19 –  Rôzne

Obecné zastupiteľstvo Obce Husiná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie
informovanie starostom obce.

V Husinej 26.06.2018     Peter Fazekaš
                                                                                                                                      Starosta obce

 

Bod č. 20 – Záver 

Nakoľko bol program rokovania OZ vyčerpaný, starosta obce Peter Fazekaš poďakoval prítomným 
poslancom za účasť a rokovanie OZ o 20:30 hod. ukončil.

Zapísala: Ivana Rapčanová



     __________________               
                                   Peter Fazekaš

                                                                                                                               starosta obce
                                                                                                                                                                                 

Overovatelia zápisnice:     

    Dalibor Kováč                                                                        _____________________
 
    Irena Kalinová                                                                       _____________________

V Husinej 26.06.2018
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