
Z á p i s n i c a
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 7. decembra  2022 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu  zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zriadenie inventarizačnej komisie
6. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.4
7. Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrašné č. 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 – aktuálne k dianiu v obci Hrašné
- Zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov, posypový materiál
- Vianočné trhy a Mikuláš pre deti
- Rozdelenie poslancom kalendáre vývozu odpadov pre občanov
- Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom

9. Termín nasledujúceho zasadnutia
10. Diskusia
11. Záver
12. Neformálne ukončenie kalendárneho roku 2022

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Pavel Hučko.
Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce p. Kvetoslavu Jurášovú. Podľa
podpísanej prezenčnej listiny boli z celkového počtu 5 poslancov prítomní 4 poslanci: Mgr.
Lucia Balážová, Ing. Miroslava Jurášová, Martin Mateják a Jaroslav Barančin. Poslankyňa
Bc. Lenka Fábry Bunčiaková sa ospravedlnila. Starosta vyhlásil zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášania schopné.

2. Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Katarína Hučková.

3. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

     Uznesenie č. 15/2022

4. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že uznesenia
z predchádzjúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.

     Uznesenie č. 16/2022

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko prečítal návrh inventarizačnej komisie nasledovne:

Ústredná inventarizačná komisia a vyraďovacia komisia
a) predseda komisie: Martin Mateják
b) členovia komisie: Jaroslav Barančin, Elna Malková



Dielčie inventarizačné komisie

- pre obecný úrad, dom smútku, obchodné centrum a kultúrny dom
a) predseda komisie: Martin Mateják
b) členovia komisie: Jaroslav Barančin, Elena Malková

-pre DHZ Hrašné a Hodulov vrch
c) predseda komisie: Pavol Mateják
d) členovia komisie: Martin Mateják, Dušan Kubánek

-pre materskú školu
e) predseda komisie: Monika Hučková
f) členovia komisie: Miroslava Dugová, Edita Hrašná

-pre školskú jedáleň
g) predseda komisie: Elena Malková
h) členovia komisie: Monika Hučková, Lenka Kubíčková
Uznesenie č. 17/2022

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil 4-tú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4
     Uznesenie č. 18/2022

7. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Dodatku č.9 k VZN č.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.

    Uznesenie č. 19/2022

8. Rôzne
- Zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov, posypový materiál
- Vianočné trhy a Mikuláš 10.12.2022
- Rozdelenie kalendárov vývozu poslancom pre občanov
- Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom
   Uznesenie č. 20/2022

- Kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2023
Uznesenie č. 21/2022

9. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 25. januára 2023 o 17 hod.
Uznesenie č. 22/2022

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce Mgr. Pavel Hučko  poďakoval
prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

V Hrašnom dňa 7.12.2022



Zapísala : Katarína Hučková
  .................................................
Mgr. Pavel Hučko, starosta obce


