
Obec H r a š o v í k, Hrašovík č. 36, 044 42 Rozhanovce  
 
 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10.03.2022. 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrašovík, podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov  na dnešnom zasadnutí: 
 
 
 
1. prerokovalo: 
 

1.1. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a overovateľov zápisnice.  
1.2. Zmluvu o spolupráci so ZMOS a určenie výšky príspevku na účet  Zmosu. 
1.3. Prerokovanie zmeny účelu využitia budovy Rozličného tovaru a pohostinstva v 

súvislosti s návrhom zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce. 
1.4. Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra §18 a) , zák.č. 3669/1990 Zb. 

 
2. zamieta: 
 

2.1 Žiadosť p. Havrilu o zmenu účelu využitia budovy Rozličného tovaru a pohostinstva  

súpisné č. 78  - stavba občianskeho vybavenia na polyfunkčnú budovu. 
 
3. schvaľuje: 
 

3.1 Zapisovateľa zápisnice E. Bučkovú, overovateľov zápisnice poslanci: Anderle, 
Černík a navrhovateľ uznesenia poslanec: Ing. Magic.  

3.2 V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) 
zákona č. 369/1990 Zb, :  
(a) Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na 

základe ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky z 
rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej 
krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v 
súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, 
ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status 
dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým 
konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje starostu na uzavretie tejto Zmluvy. 

(b) v súvislosti so Zmluvou o spolupráci úpravu - zmenu rozpočtu obce na rok 
2022 a to vo výdajovej časti - plnenie zmluvy vo výške 300,00 EUR.                                                                                                                    

       3.3     Dátum volieb hlavného kontrolóra na 24.4.2022, úväzok hlavného kontrolóra 
                    2,5hod. týždenne.       
  
 
 
 
  

 Renáta Demková  
starostka obce Hrašovík 
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