
 

 

1 

 

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

 
 

 

Zápisnica 
 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

dňa 23. augusta 2022. 

 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a  overovateľov zápisnice.  
3. Prerokovanie cenových ponúk na odstránenie havarijného stavu miestnych  komunikácií. 
4. Rôzne. 
5. Diskusia. 
6. Záver.  
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Pani starostka privítala prítomných a otvorila už 2. mimoriadne 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  M. Černík a I. Anderle a navrhovateľ uznesenia poslanec V. 
Bučko. Návrh bol schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle,  Bučko, Černík, Ing. Magic   proti: nikto, zdržal sa: nikto.  

        3.    Prerokovanie cenových ponúk na odstránenie havarijného stavu miestnych    
                komunikácií. 
 

Starostka obce informovala o stretnutiach so zástupcami  Spojmix plus s.r.o. a Strabag s.r.o. 
a cenových ponukách na odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácii (ďalej len MK) 
p.č. 239/15, 238/4, 313/1 a 313/2. Po krátkej diskusií poslanci rozhodli a vybrali cenovú 
ponuku spoločnosti Spojmix plus s.r.o., Košická 344, Kostoľany n/Hornádom, vo výške 
58 803,10 EUR. Poslanci vybrali ponuku bez frézovania vzhľadom odporúčanie budúcich 
zhotoviteľov a na stav  podkladu  predmetných MK.  
Hlasovanie: za: Anderle,  Bučko, Černík, Ing. Magic   proti: nikto, zdržal sa: nikto.   

4. Rôzne 
  
4.1 Pani starostka v tomto bode predložila návrh, aby sa na financovanie odstránenia 

havarijného stavu MK použili prostriedky Rezervného fondu(RF) vo výške 50 000,00 

EUR, na dofinancovanie budú použité fin. prostriedky z bežného účtu. Poslanci 

schválili použitie  finančných prostriedkov RF v navrhovanej výške.  

Hlasovanie: za:   Anderle,  Bučko, Černík , Ing, Magic, proti: nikto , zdržal sa: nikto. 
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4.2 Vzhľadom realizáciu odstránenie havarijného stavu MK je potrebné vykonať úpravu 

rozpočtu a to zapojenie prostriedkov RF 50 000,00 EUR do rozpočtu a úpravu 

rozpočtu obce. Starostka predložila návrh na úpravu rozpočtu a poslanci návrh 

schválili.  

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

 

5. Diskusia. 
 

 V tomto bode p. starostka informovala poslancov, že p. Marcinko doručil obci 
dopravné značky „Pozor deti“ a žiadal obec o ich osadenie vzhľadom na pohyb detí 
po MK.  

 ďalej informovala o pripravovaných podujatiach v mesiaci september a to  2.9. na 
športovisku v rámci rozlúčky s letom  a 24.9. 100-ročné lipy, pod lipami pri vstupnej 
ceste do obce. 

6. Záver.  
 
V závere  starostka obce poďakovala prítomným, p. Bučková prečítala uznesenie č. 5/ 2022, 
ktoré bolo v hlasovaní schválené.  

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

 
 
Zápisnicu zapísala: E. Bučková  
 
Prílohy :  

1. pozvánka 
2. prezenčná listina zastupiteľstva 
3. prezenčná listiny obyvateľov 
4. prijaté uznesenie 5/2022  

 
 
 
 
.............................................                          .............................................         ............................................. 
         M. Černík           I. Anderle                            R. Demková 
Overovateľ zápisnice                       Overovateľ zápisnice               Starostka obce Hrašovík   
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