Zápisnica
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26. októbra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program:
1.)
Otvorenie zasadnutia
2.)
Kontrola plnenia uznesení
3.)
Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
4.)
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021
5.)
Rôzne
6.)
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 traja 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 Barančin, Jaroslav Malek, 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. 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. 204/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 3
Hlasovalo za: 3 poslanci
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

3.) Účtovníčka obce Elena Malková predložila návrh rozpočtu obce na roky 2019 až 2021
na pripomienkovanie . Informovala poslancov OcZ že do rozpočtu obce je od roku 2019
zapracovaná aj podnikateľská činnosť obce .
U z n e s e n i e č. 205/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet na rok 2018
a berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2019 a 2021 .

Počet prítomných poslancov : 3
Hlasovalo za: 3
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

4.) Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na roky 2019 – 2021
U z n e s e n i e č. 206/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 .

Počet prítomných poslancov : 3
Hlasovalo za: 3
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

5.) Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová preložila návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
U z n e s e n i e č. 207/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Počet prítomných poslancov : 3
Hlasovalo za: 3
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce predložil návrh na vyradenie nepotrebného majetku ktorý je vedený
v inventúrnom súpise. Jedná sa o bezdrôtový rozhlas Inv.č. 33 , ktorý je pre neustálu
nefunkčnosť demontovaný a a počíťač obce Inv.č. 0008 zakúpený v roku 2006 .
U z n e s e n i e č. 208/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

vyradenie uvedeného majetku z inventúrnych súpisov.
Uvedený majetok podľa možnosti ponúknuť k odpredaju za symbolickú cenu .
Počet prítomných poslancov : 3
Hlasovalo za: 3
Hlasovalo proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce informoval členov OcZ o žiadosti firmy HERBEX na prenájom priestorov
kultúrneho domu na firemné vianočné posedenie . Chcel prerokovať výšku poplatku za
prenájom kultúrneho domu, ale nakoľko má obec schválený sadzobník cien služieb treba sa
do schválenia nového sadzobníka riadiť schváleným sadzobníkom z roku 2011 .

Zástupca starostu obce pán Jaroslav Barančin požiadal starostu obce, aby preskúmal
Ohlásenie drobnej stavby pána Ťažkého Milana na šopu s prístreškom na parcele 8704/2.
Podľa jeho názoru stavby nespĺňajú podmienky drobnej stavby .
Ďalej žiada preveriť uloženie Inžinierskych sietí pre Mgr. Vráblovú Silviu na parcele
č.14492/2 a 14492/1 v katastri obce Hrašné, časť Hodulov Vrch. a zriadenie vecného bremena
podľa priloženej projektovej dokumentácie – žiadateľka sa nedrží projektovej dokumentácie .
Poslankyňa Zdenka Jakubcová žiada pripraviť nové VZN o nakladaní z nájomnými bytmi na
schválenie na najbližšie zasadnutie OcZ .
Zástupca starostu obce pán Jaroslav Barančin žiada pripraviť dodatok k VZN 2/2011
o niektorých podmienkach držania psov v časti čl. 6 Vymedzenie miest so zákazom voľného
pohybu psov a vstupu so psom a čl. 7 Znečisťovanie verejných priestranstiev a dodatok k VZN 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 2 Daň
za psa . Uvedené dodatky žiada pripraviť na schválenie na najbližšom zasadnutí OcZ .
Poslanci žiadali preveriť pôvod kanalizačného zápachu od navážky pri hlavnej komunikácii smerom
do osady u Biesov . Starosta informoval, že sú v zemi zakopané kanalizačné rúry, ktoré končia hneď
pri konci navážky zeminy. Na zmenšenie zápachu je potrebné osadiť ďalšie kanalizačné rúry. Poslanci
poverili starostu obce, aby preveril ceny a možnosť zakúpenia ďalších kanalizačných rúr v uvedenej
lokalite

6.) 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 29.10.2018

