
Z á p i s n i c a
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 18. novembra  2020 o 17.00 hod. v hlavnej sále Kultúrneho domu v Hrašnom

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Schválenie programu

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Požiadavky na zapracovanie investičných akcií na rok 2021 do rozpočtu obce

 5. Rôzne

 6. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce pani Kvetoslavu Jurášovú.
Podľa podpísanej prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli prítomní štyria
poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Martin Mateják a Bc. Lenka Fábry
Bunčiaková. Poslanec Jaroslav Barančin sa ospravedlnil. Na základe čoho vyhlásil  starosta
obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Mgr. Petra Šimková.

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program 19. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 185/2020.

3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Uznesenie č. 186/2020

4. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali požiadavky na zapracovanie investičných
akcií na rok 2021 do rozpočtu obce a dohodli sa na kapitálových výdavkoch nasledovne:
- vybudovanie parkoviska pri kultúrnom dome suma 25 000 €
- rekonštrukcia miestnej komunikácie u Malkov, u Tomišov, u Vravišov suma 30 000 €
- dobudovanie hospodárskeho dvora (3 garáže, 4-5 kontajnerov, voliéra) suma 20 000 €
- projekty suma 5 000 €
Spolu rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 80 000 € na rok 2021.
Do bežných výdavkov zahrnúť bežné opravy obecných budov (dom smútku, pohostinstvo) vo
výške 10 000 € na rok 2021.
Uznesenie č. 187/2020

5. Rôzne

Starosta obce informoval poslanov o možnosti písania kroniky obce elektronickou formou.
Uznesenie č. 188/2020



Starosta obce informoval poslancov, že p. Václavek priniesol vypracovaný geometrický plán
i znalecký posudok na pozemky p.č. 8450/7 a p.č. 8667/21. Znaleckým posudkom bola určená
cena 3 € za m².
Uznesenie č. 189/2020

Starosta obce informoval poslancov, že firma MEVA- SK, s.r.o. Rožňava má v ponuke 260-
300 litrové kompostéry 6 mm hrúbky za cenu 49,50 € za kus v množstve 160 kusov.
Uznesenie č. 190/2020

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Zdenka Jakubcová upozornila poslancov a pána starostu,
že bude potrebné vyrezať suchý orech nachádzajúci sa pri jej dome na obecnom pozemku,
nakoľko uvedený orech je suchý, zasahuje do elektrického vedenia a jeho korene ohrozujú
miestnu komunikáciu.
Uznesenie č. 191/2020

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva na deň 9.12.2020 o 17 hod.

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

V Hrašnom dňa 19.11.2020
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

    ....................................
Mgr. Pavel Hučko, starosta obce


