Zápisnica
z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17. júla 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program:
1.)
Otvorenie zasadnutia
2.)
Kontrola krycích listov a súpisu vykonaných prác na kultúrnom dome
3.)
Žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu
4.)
Záver
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Vladimír
Stančík. Privítal na ňom prítomných poslancov . Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha
č.1) z celkového počtu päť poslancov boli prítomní štyria poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prítomní poslanci si odsúhlasili , že sa budú riadiť vypracovaným programom zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Jaroslav Malek, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka
Jakubcová .
Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení starosta určil p. Barančin Jaroslav a p. Malek
Jaroslav .
Za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Elena Malková .
2.) Starosta obce predložil na kontrolu krycie listy a súpis vykonaných prác na akcii :
„ Stavebné úpravy na kultúrnom dome „ pred odovzdaním stavby do užívania obce .
Poslanci po predložení všetkých dokladov aj poslednej faktúry za mesiac jún fyzicky
skontrolovali vykonané práce na mieste a porovnali ich s predloženými súpismi vykonaných
prác .
U z n e s e n i e č. 189/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
vykonané práce, krycie listy a súpis vykonaných prác
ako podklad k fakturácii na akcii :

„Stavebné úpravy na kultúrnom dome“
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovalo za: 4
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

3.) Poslankyňa pani Zdenka Jakubcová – predsedníčka komisie výstavby a rozvoja obce
informovala poslancov o pridelení nájomného obecného dvojizbového bytu
299 3A od 1.8.2018 pre žiadateľku Jaroslavu Síkorskú , bytom ul. 1. Mája 40, 907 01
Myjava
U z n e s e n i e č. 190/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu o pridelení nájomného obecného bytu .
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovalo za: 4

Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

4.) Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil .

Starosta obce :
Vladimír Stančík

Overovatelia :
Barančin Jaroslav

...................................................

Malek Jaroslav

............................................

Zapísala : Elena Malková
V Hrašnom dňa 17.7.2018

