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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 13. decembra 2021. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a  overovateľov zápisnice.  
3. Prerokovanie návrhu Rozpočtu na rok 2022. 
4. Prerokovanie žiadosti p. I. Takáčovej o úľavu za hrobové miesto.  
5. Prerokovanie žiadosti a návrhov na zmeny a doplnky k územnému plánu obce. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

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

3. Prerokovanie návrhu Rozpočtu na rok 2022. 
 
Návrh rozpočtu nebol pripomienkovaný, hlavný kontrolór  povedal a písomne doložil svoje 

stanovisko hlavného kontrolóra  k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024 a k návrhu 

rozpočtu na rok 2022. Odporučil obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.  Návrh bol 

schválený. 

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

4. Prerokovanie žiadosti o úľavu za hrobové miesto.  
 
Na obecný úrad boli doručené žiadosti p. I. Takáčovej a J. Kolárik o úľavu na poplatku za hrobové 
miesto, ktoré p. starostka prečítala a vyzvala poslancov aby sa vyjadrili.. V zmysle platných 
poplatkov je stanovený poplatok pre p. Takáčovú  1 200,00 EUR/20 rokov a pre p. Kolárik 
600,00EUR/20 rokov. V diskusii zazneli viaceré návrhy, poslanec Anderle navrhol 34,00 EUR 
ostatné návrhy boli iné sumy a v hlasovaní schválili poplatky 600,00 (p. Takáčová) a 300,00 EUR 
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(p. Kolárik) čiže na polovicu s tým, že obaja nebohí boli rodáci  väčšinu života prežili v obci.  
Hlasovanie: za:   Bartoš,  Bučko,  Ing. Magic,    proti: Anderle,  Černík, zdržal sa: nikto.  

5. Prerokovanie žiadosti a návrhov na zmeny a doplnky k územnému plánu obce. 
 
Prítomní poslanci prerokovali všetky 4  doručené návrhy. V prípade návrhu p. Kyjovskej nie je 

potrebné postupovať cestou zmien a doplnkov k ÚzPD, ale formou žiadosti na Okresnom úrade 

a príslušnom odbore. V prípade  p. Mačeka sa poslanci uzniesli, že výstavba RD na jeho parcele je 

po splnení podmienok platnej ÚzPD obce a stavebného zákona možná. V prípade žiadosti p. 

Hintoša a p. Havrilu je možné začať proces obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 k ÚzPD obce 

Hrašovík za podmienok, že jeho financovanie bude zabezpečené žiadateľmi z vlastných zdrojov. 

Poslanci ohlasovali, že môže začať procesu  Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPD obce Hrašovík v zmysle 

doručených návrhov.  

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

6. Rôzne. 
 
6.1  Audit IUZ za rok 2020.  

         Pani starostka informovala, že v mesiaci november bol vykonaný audit IUZ za rok 2020. 

Predložila prítomným správu nezávislého audítora. Poslanci vzali na vedomie Správu 

nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo o audite IUZ  31.12.2020. 

 

6.2  Zmenu rozpočtu 2021.  

         Návrh na zmenu a úpravu rozpočtu za rok 2021 predložila p. Bučkova. Úpravu rozpočtu, 

navýšenie pôvodne schváleného rozpočtu 113 000,00 v príjmovej časti o 18 000,00 EUR , t.j. 

úprava príjmového rozpočtu na 131 000,00 EUR a zmena vo výdavkovej časti, navýšenie 

pôvodne schváleného rozpočtu 113 000,00  o 15 000,00EUR, čiže  úprava rozpočtu vo 

výdavkovej časti na 128 000,00EUR. Poslanci o predloženom návrhu hlasovali. 

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

6.3  Žiadosť p. Stanislava Pavlinského o návratnú pôžičku  1000,00 EUR ( požiar v RD). 

        Pani starostka informovala prítomných o požiari v časti rodinného domu Pavlinských 

a o žiadosti p. S. Pavlinského o návratnú pôžičku vo výške 1 000,00 EUR. Po krátkej diskusii 

poslanci o žiadosti hlasovali, s tým že p. starostka pripraví zmluvu o návratnom finančnom 

príspevku. 

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

6.4   Navýšenie nákladov strechy pekárne JUNO. 

V tomto bode starostka informovala o navýšení nákladov na opravu strechy z dôvodu 

poškodenej izolácie o čom je aj fotodokumentácia a je to uvedené aj v preberacom protokole 

z 14.10.2021. Navýšenie celkovej sumy bolo o 768,20 EUR z pôvodných 8975,00 na 9743,20 

EUR. Poslanci navýšenie zobrali na vedomie. 

 

6.5  Starostka obce informovala prítomných o audite IUZ za rok 2020 a predložila správu 

nezávislého audítora zo dňa 30.11.2021. Poslanci zobrali správu na vedomie. 

 
7. Diskusia. 

V tomto bode poslanec Anderle sa pýtal na dosadenia stromčeka pri kostole. K náprave 
napriek riešeniu prípadu poriadkovou komisiou nedošlo. Po krátkej diskusii  sa prítomní 
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dohodli, že je potrebné v jarných mesiacoch vyzvať  p. M. Marcinka, Ing. M. Fazekašovú a p. 
K. Kövary na dosadenie stromčeka do živého plota pri kostole. 
 
 
 

8. Záver.  
V závere  starostka obce poďakovala prítomným a  poslanec Anderle prečítal  uznesenie                
č. 4 /2021, ktoré bolo v hlasovaní schválené.  

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

 
 
Zápisnicu zapísala: E. Bučková  
 
 
Prílohy :  

1. pozvánka 
2. prezenčná listina zastupiteľstva 
3. prijaté uznesenie 4/2021  

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