Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 6. marca 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program :
1.)
Otvorenie zasadnutia
2.)
Schválenie programu
3.)
Kontrola plnenia uznesení
4.)
Sadzobník cien služieb obce Hrašné
5.)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6.)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7.)
Rôzne
8.)
Záver
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko a privítal na ňom prítomných poslancov . Podľa podpísanej prezenčnej listiny
z celkového počtu päť poslancov boli prítomní všetci poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné .
2. Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 46/2019 .
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka
Fábry Bunčiaková a Martin Mateják .
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková .
3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené . Starosta obce oboznámil
poslancov s podaním projektu na Osvetlenie prechodu pre chodcov . Projekt bol podaný na
Ministerstvo vnútra SR a celková suma za investíciu bude 15 600€ . Výška dotácie má byť
12 496€ . Ďalej informoval k projektu Zelená obec. Obec musí zaplatiť 1 000 € a podpísať
zmluvu. Celková možná suma získania finančných prostriedkov je do 16 500€ . Výsadba bude
naplánovaná na jeseň 2019 . Projekt na zateplenie kultúrneho domu je posunutý na obdobie
apríl 2019 . Uznesenie č. 47/2019 .
4. Starosta obce predložil návrh sadzobníka cien služieb obce Hrašné s tým, že poslanci majú
určiť sadzbu za prenájom domu smútku a chladiaceho zariadenia v dome smútku . Výška
poplatku za prenájom domu smútku : Domáci a rodáci cez pracovné dni 40€, počas dní
pracovného pokoja a sviatkov 60€ , Cudzí cez pracovné dni 150€ a počas dní pracovného
pokoja a sviatkov 170€ . Prenájom chladiaceho zariadenia 10€/deň . Uznesenie č. 48/2019 .
5. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra obce Hrašné na deň 10. 4. 2019 . Termín
ukončenia odovzdávania písomných prihlášok do 8 . 4 . 2019 do 12,00 hod.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 1. mája
2019 . Pracovný pomer bude uzavretý na 10% úväzku pracovného času . Uznesenie č. 49/2019 .

6. Starosta obce predložil poslancom vypracované zásady odmeňovania poslancov OcZ podľa
podmienok prerokovaných na predchádzajúcom zasadnutí OcZ . Uznesenie č. 50/2019 .
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o tom, že zasadačka pre
hasičov je už uvoľnená , p. Nemec si vysťahoval posilňovacie stroje . Ďalej informoval
o zistených skutočnostiach pri príprave zakúpenia techniky pre obec . Poslanci sa dohodli so
starostom obce, že sa zídu dňa 13.3.2019 o 16,30 hod. , prejdú sa po obci a určia termíny
brigád na čistenie obce a cintorína . Poslanci upozornili starostu obce, že po ihrisku behajú psi
a znečisťujú priestory areálu , ďalej upozornili, že vedenie miestneho rozhlasu je príliš nízko
pri zemi v Žadovci pri autobusovej zastávke, treba to urýchlene opraviť aby sa nepotrhalo .
Uznesenie č. 51/2019 .

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
OcZ na deň 10.4.2019.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

V Hrašnom dňa 11. marec 2019

Mgr. Hučko Pavel
starosta obce

