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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

zo dňa  10.11.2022. 
 

Program: 

  
1. Otvorenie zasadnutia. 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
b) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce z 29.10.2022.  
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 
e) Príhovor starostky.    

2. Program ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení. 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  
5. Určenie platu starostu obce.  
6. Diskusia.  
7. Záver  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha 1) 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 

Na úvod zasadnutia zaznela Slovenská hymna. Pani starostka privítala prítomných, pani 
kontrolórku, pani predsedkyňu miestnej volebnej komisie(MVK), poslancov občanov 
a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Následne prečítala program zasadnutia a 
vyzvala prítomných poslancov, aby v prípade žiadnych pozmeňovacích návrhom o 
programe zasadnutia hlasovali. Navrhnutý program OZ bol poslancami schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle, Bučko, Černík, Ing. Magic  proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Bučková,  za overovateľov zápisnice poslanci 
Anderle a Bučko. O tomto návrhu pani starostka dala hlasovať poslancom. Návrh  bol 
schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle, Bučko, Černík, Ing. Magic  proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 

b) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce z 29.10.2022. 
Predsedníčka MVK p. Eleková prečítala výsledky volieb v obci z  kópie zápisnice  
MVK z volieb konaných 29.10.2022 ( príloha  4).  
 

c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
Predsedníčka MVK odovzdala starostke osvedčenie o zvolení a zablahoželala jej. 
Následne starostka obce Renáta Demková zložila a podpísala sľub, tak že predpísaný 
sľub prečítala a svojim podpisom potvrdila. 
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d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 

Predsedníčka MVK odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení a zablahoželala im.  
Následne starostka obce Renáta Demková prečítala sľub poslancov a zvolení poslanci 
jednotlivo sľub potvrdili svojim podpisom. 
 

e) Príhovor starostky.  
Pani starostka poďakovala doterajším poslancom za dlhoročnú spoluprácu, popriala 
im pevné zdravie a odovzdala im darčekové predmety. 
 

2. Program ustanovujúceho zasadnutia. 
Pani starostka oboznámila prítomných ďalším programom zasadnutia a dala o ňom 
hlasovať. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila  proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a 
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Pani starostka navrhla poslanca Černíka za poslanca oprávneného zvolávať a viesť 
zasadnutie OZ v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila  proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov.  
Pani starostka navrhla zriadiť tieto komisie a predsedov komisii:  

 komisiu na ochranu verejného záujmu s predsedom komisie Černíkom,  
 komisiu verejného poriadku s predsedom Havrilom,  
 kultúrnu komisiu s predsedom Bakajom  
 športovú komisiu s predsedom Dobranským.  Prítomní sa dohodli, že do 

budúceho zasadnutia doplnia predsedovia počet členov komisií z radov 
občanov a poslancov. Predložený návrh bol schválený.  

Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila  proti: nikto, zdržal sa: nikto  
  

5. Určenie platu starostu obce  
Plat starostky je určený podľa  zákona č. 253/1994 Zb. a počtu obyvateľov ako 1,65 
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Plat 
starostu nemôže byť nižší ako určujú ustanovenia zákona avšak obecné zastupiteľstvo 
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Poslanci o plate hlasovali.  
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, proti: Havrila, zdržal sa: nikto 

 
 6. Diskusia.  
 V tomto bode sa poslanec Bakaj a pýtal sa na staré aj poškodené drevené 

telekom. stĺpy či má obec vedomosti o ich oprave alebo odstránení. Po krátkej 
diskusií o ktoré konkrétne stĺpy sa jedná poslanci doporučili starostke osloviť 
majiteľa, aby poškodené stĺpy boli odstránené.  

 Poslanec Béreš sa  pýtal rozbehnuté obecné projekty. Pani starostka 
odpovedala, že je v jednaní s projektantom  a spolupracuje s p. Vargom 
ohľadom výzvy na úpravu verejných priestranstiev.  

 Poslanec Anderle sa vyjadril, že počas predchádzajúceho volebného obdobia  sa 
sústreďovali na také projekty, o ktoré mali občania záujem  (miestne 
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komunikácie,  priestor na hry a šport, voľnočasové aktivity, podujatia) 
a podarilo sa ich realizovať.  

 Ďalej diskusia smerovala k ceste KSK a jej rekonštrukcii a hlavne poškodenému 
miestu, ktoré sa prepadá.  Aj v tejto veci odporúčali jednať s KSK, nakoľko tento 
stav je nebezpečný pre vodičov. Pani starostka informovala o doterajších 
jednaniach s KSK a začatí stavebného konania „Rekonstrukcia cesty Hrašovík 
spojka.“  

 Vystúpila aj p. kontrolórka, ozrejmila novozvoleným poslancom  svoju úlohu 
pri kontrolnej činnosti v obci 

 V závere diskusie sa poslanci bavili o posledných dvoch podujatiach v roku 
2022 ( Mikuláš, Štefánska). Novozvolení poslanci sa dohodli, že na 
pripravovanú akciu zasponzorujú mikulášsky kostým.  

 
7. Záver  

 
V závere poslanec Havrila prečítal uznesenie 6/2022, ktoré bolo v hlasovaní schválené. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila  proti: nikto, zdržal sa: nikto 
Na záver pani starostka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila zasadnutie OZ.  
 
 
Zápisnicu zapísala: E. Bučková  

 
 
 
 
 
.............................................  .............................................  
Overovateľ zápisnice:                    Overovateľ zápisnice:                      
      I. Anderle                          V. Bučko                             

 
 
.............................................  .............................................  ............................................. 
Overovateľ zápisnice:                    Overovateľ zápisnice:                     Starostka obce Hrašovík: 
      K. Dobranský                            D. Béreš                            R. Demková 

 
 
 
 
 Prílohy :  
1. prezenčná listina zastupiteľstva  
2. prezenčná listina občanov 
3.  prijaté uznesenia 6/2022    
4.  kópia zápisnice MVK, z 29.10.2022                                                                                  

 
 


