Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29. septembra 2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program:
1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Kontrola plnenia uznesení
3.) Protokol o výsledku kontroly NKU
4.) Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
5.) Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
6.) Rekonštrukcia kultúrneho domu
7.) Rôzne
8.) Záver

1.) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Stančík Vladimír.
Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce p. Jurášovú. Podľa podpísanej
prezenčnej listiny (príloha č.1) z celkového počtu päť poslancov boli prítomní všetci poslanci,
na základe čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančin, Jaroslav Malek, Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,
Ľubica Hučková.
Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení starosta určil p. Zdenku Jakubcovú a p.
Jaroslava Malka.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Elena Malková .
2. Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce a konštatoval, že sa priebežne plnia
alebo sú už splnené.
U z n e s e n i e č. 138/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
3. Starosta obce predložil protokol o výsledku kontroly NKU pobočka Trenčín. Protokol
prečítala poslankyňa Mgr. Ľubica Hučková .
U z n e s e n i e č. 139/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
protokol o výsledku kontroly NKU .
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
4. Starosta obce predložil správu audítora o overení účtovnej závierky obce k 31.12.2016
(príloha č. 2). Správu prečítala pani Elena Malková účtovníčka obce .

U z n e s e n i e č. 140/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora o overení účtovnej závierky obce k 31.12.2016 .
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
5. Elena Malková predložila na schválenie úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
( príloha č. 3)
U z n e s e n i e č. 141/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (a, b, c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu:
1. zmena
Návrh na
2. zmena
Rozpočet na
rozpočtu
2. zmenu
rozpočtu
rok 2017
na rok 2017
rozpočtu
na rok 2017
v€
v€
v€
Bežné príjmy
241 795
244 355
+ 6 690
251 045
Kapitálové príjmy

123 340

123 340

+ 27 320

150 660

Finančné operácie príjmové

315 240

315 240

+ 12 000

327 240

Príjmy spolu

680 375

682 935

+ 46 010

728 945

Rozpočet na rok
2017
v€

1. zmena
rozpočtu
na rok 2017
v€

Bežné výdavky

216 880

217 890

+20 240

2. zmena
rozpočtu
na rok
2017
v€
238 130

Kapitálové výdavky

437 495

437 495

+27 320

464 815

Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

26 000

26 000

-------

26 000

681 385

+ 47 560

728 945

680 375

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu

Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
6. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu rekonštrukcie kultúrneho domu
Poslanci sa vyjadrili že chcú predložiť vizualizáciu priebehu ďalšej rekonštrukcie kultúrneho
domu . Finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu na rok 2018 .
U z n e s e n i e č. 142/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o priebehu rekonštrukcie kultúrneho domu .
Počet prítomných poslancov: 5

Hlasovanie za: všetci poslanci
7. Starosta obce predložil návrh zápisu do kroniky obce za rok 2016 .
U z n e s e n i e č. 143/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 .
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
Starosta obce predložil žiadosť Jednoty dôchodcov Hrašné o presun finančných prostriedkov
schválenej dotácie podľa VZN č. 1/2008 z akciu Zájazd na Moravu alebo Vincov les vo výške
150 €. Túto čiastku chcú použiť koncom roka na VČS v mesiaci december, kedy by ju
vyčerpali aj so schválenou čiastkou 100 €.
U z n e s e n i e č. 144/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
presun finančných prostriedkov vo výške 150€ na VČS v mesiaci december .
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výške nájmu za obecné lesy
pre našu obec . Nájom bude poukázaný na účet obce vo výške 9 000€ .
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva že na podnet občanov dal
vykonať rozbor pitnej vody v našej obci . Výsledky rozboru tvoria prílohu tejto zápisnice .
Podľa rozboru je pitná voda v poriadku .
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 .
U z n e s e n i e č. 145/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 .
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovanie za: všetci poslanci
Poslanci upozornili starostu obce že pán Masár Dušan, ktorý má pozemok v centre obce ho
neudržiava (nekosí) a tým narúša vzhľad v centre obce . Starosta obce prisľúbil nápravu
a utvrdil poslancov že pozemok bude vykosený .
8. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil .

Starosta obce :
Vladimír Stančík

Overovatelia :
Jakubcová Zdenka ...................................................

Malek Jaroslav

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

Zapísala : Elena Malková
V Hrašnom dňa 5.10.2017

