
Z á p i s n i c a
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 9. decembra  2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 až 2023
 6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023
 7. Návrh Dodatku č. 7 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej
     škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
    Materskej škole
8. Rôzne
9. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení starosta obce Mgr. Pavel Hučko, ktorý privítal prítomných poslancov na
rokovaní .

    Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na rokovaní sú prítomní piati poslanci obecného
zastupiteľstva z celkového počtu päť poslancov  a tým je splnená podmienka uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného
zastupiteľstva .
  Prítomní poslanci : Jaroslav Barančin, Mgr. Lucia Balážová,  Zdenka Jakubcová , Bc. Lenka
Fábry Bunčiaková, Martin Mateják .

Na zasadnutí bola prítomná hlavná kontrolórka p. Kvetoslava Jurášová .

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko určil za zapisovateľku zápisnice p. Elenu Malkovú .

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil prítomných s programom, ktorý bol uvedený
na pozvánke s tým, že bod rôzne rozšíril o ďalšie body. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať
podľa tohto programu . Uznesenie č. 192/2020.

3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal Mgr. Pavel Hučko, starostta obce . Uznesenia uložené
na minulom zasadnutí sú priebežne plnené .  Uznesenie číslo 193/2020.

4.  Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5

    Účtovníčka obce p. Elena Malková predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
úpravu rozpočtu za rozpočtový rok 2020 . Poslanci OcZ uvedený návrh prerokovali bez
pripomienok . Uznesenie č. 194/2020 .

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 až 2023

    Účtovníčka obce pani Elena Malková predložila návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 na
pripomienkovanie .  Poslanci OcZ uvedený návrh prerokovali bez pripomienok . Uznesenie
č. 195/2020 .



6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023

   Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na roky 2022 – 2023 . Uznesenie č. 196/2020 .

7. Návrh Dodatku č. 7 k VZN 1/2011

    Starosta obce predložil návrh Dodatku č. 7 k VZN 1/2011 o výške príspevkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni pri Materskej škole . Poslanci OcZ uvedený návrh prerokovali a súhlasia s navýšením
školného na 10€ a stravného na 1,45€ od 1.1.2021 . Uznesenie č. 197/2020

8. Rôzne :

Starosta obce informoval poslancov OcZ o tom, že pán Ján Bičian, prevádzkovateľ
Pohostinstva Hrašné má uzatvorenú prevádzku a odmieta platiť nájom za priestory podľa
platnej nájomnej zmluvy . Poslanci OcZ navrhli prizvať pána Jána Bičiana na najbližšie
zasadnutie OcZ za účelom dohodnutia ďalšieho postupu . Uznesenie č. 198/2020

Starosta obce predložil žiadosť pani Lenky Gitschinskej, bytom Hrašné 40  o navezenie
kamennej drte na prístupovú cestu k domu s.č. 40 . Cesta je nespevnená a je problém pri
vývoze septiku . Uznesenie č. 199/2020

Uznesenie 200/2020
- Starosta obce navrhol zakúpiť na zimnú údržbu posypovú soľ 500 kg  z predajne OBI,

kde je táto posypová soľ najlacnejšia
- Starosta obce navrhol vybudovanie prístrešku na drevo pri kultúrnom dome
- Starosta obce poďakoval príslušníkom DHZ za pomoc pri celoplošnom testovaní

v našej obci na COVID 19
- Starosta obce poďakoval poslancom p. Barančinovi Jaroslavovi a p. Matejákovi

Martinovi za osvetlenie vianočného stromu pri obecnom úrade
- Starosta obce poďakoval  poslancom OcZ za spoluprácu v roku 2020  .

Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila návrh plánu práce Hlavného
kontrolóra na 1 . polrok 2021 . Uznesenie 201/2020

Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila Správu o kontrolnej činnosti za II.
polrok 2020 . Uznesenie 202/2020

Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol dohodnutý na deň 13.1.2021
o 17,00 hod. Uznesenie 203/2020

 Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva
a ostatným prítomným,  za účasť na  rokovaní a zasadnutie ukončil .

                                                                                                                 Starosta obce :
                                                                                                                 Mgr. Pavel Hučko
Zapísala : Elena Malková
V Hrašnom 10. decembra 2020




