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

 
 

 

Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

dňa 16. júna 2022. 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a  overovateľov zápisnice.  
3. Záverečný účet 2021. 
4. Zápis do kroniky 2021. 
5. Rôzne. 
6. Diskusia. 
7. Návrh uznesenia. 
8. Záver.  

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Pani starostka privítala prítomných a otvorila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce.   
  
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a  overovateľov zápisnice.  
 
Starostka pokračovala ďalším bodom programu a  za zapisovateľku bola navrhnutá E. Bučková, 
za overovateľov zápisnice poslanci Bartoš, Bučko, a navrhovateľ uznesenia poslanec Černík. 
Návrh bol schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle, Bartoš,  Bučko, Černík,   proti: nikto, zdržal sa: nikto.  

3. Záverečný účet obce za rok 2021. 
 
Starostka obce informovala o stanovisku  p. kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

zo dňa 08.06.2022 a predložila ho k nahliadnutiu. Nakoľko bol návrh ZU zaslaný poslancov ešte 

pred zasadnutím OZ, poslanci pristúpili k hlasovaniu.  Návrh ZU bol schválený bez výhrad. 

Hlasovanie: za: Anderle, Bartoš,   Bučko, Černík, proti: nikto, zdržal sa: nikto.  

4. Zápis do kroniky 2021.  
 
Pani starostka prečítala návrh zápisu, prítomní poslanci  bez pripomienok Zápis do kroniky za 
rok 2021 schválili.  
Hlasovanie: za:   Anderle, Bartoš,   Bučko, Černík , proti: nikto , zdržal sa: nikto.  

5. Rôzne: 

 
5.1. Pani starostka v tomto bode predložila Plán práce hlavného kontrolóra obce 

Hrašovík na 2. polrok 2022. Poslanci plán schválili. 

     Hlasovanie: za:   Anderle, Bartoš,   Bučko, Černík , proti: nikto , zdržal sa: nikto. 
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5.2. Starostka predložila žiadosť p. Ing. Hudáka s manž. o opravu hraníc pozemkov v KN 

jedná sa o parcely č. 102 ( vlastník Hudák s manž.) a č. 310 ( vlastník obec). Po 

krátkej diskusií poslanci schválili úpravu hraníc parciel č. 102 a 310.  

Hlasovanie: za:   Anderle, Bartoš,   Bučko, Černík , proti: nikto , zdržal sa: nikto. 

 

5.3. Vo veci rekonštrukcie obecnej cesty smerom na Rozhanovce, cesty pri Carpenových 

a na slepej ulici v smere ku Toryse starostka informovala, že čakáme za vyjadrením 

stavebníkov kedy budú realizovať prípojky k novostavbe RD pri č.d. 51, stavebníci by 

sa mali vyjadriť do konca júna 2022. Prípojky k novostavbe u Carpenových boli 

zrealizované. 

 

6. Diskusia. 
 

 V tomto bode poslanci diskutovali na tému bezpečnej premávky a kolíznych 
dopravných situácií na obecných komunikáciách, o možnostiach osadenia 
dopravných zrkadiel a iného značenia, nie len na ceste p.č. 305 , ale aj na križovatke 
pri č.d. 81 a 21, o úprave zelene, tuji brániacich vodičom vo výhľade. Bolo navrhnuté 
osadenie dopravného zrkadla pri dome č. 81 a na ceste č. 305 bolo navrhnuté 
osadenie dopravnej značky Daj prednosť v jazde po pravej strane pri ceste v smere 
na cestu od Beniakoviec. Po diskusii bolo vybrané dopravné zrkadlo na osadenie pri 
dome č. 81 na elektrický stĺp, dohodlo sa osadenie dopravnej značky k ceste č. 305 – 
Daj prednosť v jazde a vyrezanie tuji oproti domu č. 81, ktoré bránia v križovatke vo 
výhľade a sú posadené na obecnom pozemku. 

 starostka informovala o konaných akciách, konal sa športový deň a oslava MDD, 
poďakovala všetkým ktorí priložili ruku k dielu a sponzorom, o kamerovom 
systéme, ktorý je v prevádzke, o termíne voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby 
do orgánov samosprávnych krajov konaných v rovnaký deň a čase 29.10.2022 

 
7. Záver.  

V závere  starostka obce poďakovala prítomným, p. Bučková prečítala uznesenie č. 3/ 2022, 
ktoré bolo v hlasovaní schválené.  

 
Hlasovanie: za: Anderle, Bartoš, Bučko,  Černík  proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

 
 
Zápisnicu zapísala: E. Bučková  
Prílohy :  

1. pozvánka 
2. prezenčná listina zastupiteľstva 
3. prezenčná listiny obyvateľov 
4. prijaté uznesenie 3/2022  

 
 
 
 
.............................................                          .............................................         ............................................. 
         Bartoš             Bučko                            R. Demková 
Overovateľ zápisnice                       Overovateľ zápisnice               Starostka obce Hrašovík   
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