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 Obec  Holumnica, 059 94 Holumnica 32 

 
 

 

Z Á P I S N I C A 

 
 

z  26. zasadnutia OZ v Holumnici,  ktoré sa uskutočnilo dňa  07.07.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

4. Kontrola uznesení 

5. Rozsah výkonu starostu na volebné obdobie r. 2022-2026  

6. Určenie počtu poslancov obce Holumnica na r. volebné obdobie 2022-2026 

7. VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia školského stravovania na 

území obce Holumnica – schválenie 

8. Žiadosť o prefinancovanie oporného muriva pri evanjelickom kostole v Holumnici 

9. Záver 

 

1. Starostka obce Jana Tureková  privítala  prítomných poslancov a otvorila zasadnutie OZ. 

2. Schválenie programu rokovania zastupiteľstva. 

 

OZ schválilo program rokovania bez zmeny. 

     Hlasovanie: 

     za:   5                                          proti:                                         zdržal sa: 

 

3. Za zapisovateľa bola určena Ing. Valéria Hudáková. 

 Za overovateľov boli určení:  Štefan Maniak a Jozef Klimek. 

 
4. Kontrola uznesení 

Všetky uznesenia boli splnené.  
 

5. Rozsah výkonu starostu na volebné obdobie r. 2022-2026  

OZ v Holumnici podľa § 11, ods. 4, písm. i Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje výkon funkcie starostu obce Holumnica 

pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.  

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa: 
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6. Určenie počtu poslancov obce Holumnica na r. volebné obdobie 2022-2026 

 

OZ Obce Holumnica v súlade s § 11, ods. 4, písm.i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskrších prdpisov určuje počet poslancov Obce Holumnica 

v novom volebnom období r. 2022-2026  7 (slovom: sedem). 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa: 

 

7. VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia školského stravovania na 

území obce Holumnica – schválenie 

 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia školského 

stravovania na území obce Holumnica-podľa prílohy. 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa 

 

 

8. Žiadosť o prefinancovanie oporného muriva pri evanjelickom kostole v Holumnici 

OZ schvaľuje žiadosť ECAV v Podolínci, fília Holumnica o prefinancovanie oporného 

muriva pri evanjelickom kostole v Holumnici v rámci výstavby obecného chodníka. 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa 

 

 

9. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OZ. 

Zapísala: Ing. Valéria Hudáková 

 

Overovatelia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3/4  

UZNESENIA  

 

222/2022 - OZ v Holumnici podľa § 11, ods. 4, písm. i Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje výkon funkcie starostu obce 

Holumnica pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.  

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa 
 
V Holumnici  07.07.2022 
 
Podpis starostu obce: 

 

 

223/2022- OZ Obce Holumnica v súlade s § 11, ods. 4, písm.i) Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskrších prdpisov určuje počet poslancov Obce Holumnica 

v novom volebnom období r. 2022-2026  7  (slovom: sedem). 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa: 
 
V Holumnici  07.07.2022 
 
Podpis starostu obce: 

 

224/2022- OZ schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia 

školského stravovania na území obce Holumnica-podľa prílohy. 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa 

 
V Holumnici  07.07.2022 
 
Podpis starostu obce: 

 

225/2022- OZ schvaľuje žiadosť ECAV v Podolínci, fília Holumnica o prefinancovanie 

oporného muriva pri evanjelickom kostole v Holumnici v rámci výstavby obecného chodníka. 

 

Hlasovanie: 

za:   5                                          proti:                                         zdržal sa 

 

V Holumnici  07.07.2022 
 
Podpis starostu obce: 
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Zapísala: Ing. Valéria Hudáková 

 

Overovatelia: 

 

 

 

V Holumnici  07.07.2022 
 

 

 

 


