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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

zo dňa  12.12.2022. 
 

Program: 

  
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a  overovateľov zápisnice.  
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o miestnych daniach. 
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne  
        odpady a drobné stavebné odpady. 
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 poplatok za rozvoj 
6. Určenie komisií a jej členov. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Návrh uznesenia. 
10. Záver.  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha 1) 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 

Pani starostka privítala prítomných, poslancov a občanov a otvorila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  Následne prečítala program zasadnutia a vyzvala prítomných poslancov, či má 
niekto návrhy na zmenu a doplnenie, návrhy neboli,  následne o programe zasadnutia hlasovali. 
Navrhnutý program OZ bol poslancami schválený.  
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

Za zapisovateľku bola navrhnutá E. Bučková,  za overovateľov zápisnice poslanci Černík a Bakaj. 
O tomto návrhu pani starostka dala hlasovať poslancom. Návrh  bol schválený.  
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Hravrila, proti: nikto, zdržal sa: nikto 

 
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o miestnych daniach. 

 
Starostka predložila návrh VZN na prerokovanie, s tým že zo strany verejnosti nebol návrh 
pripomienkovaný. Poslanec Havrila namietal navýšenie sadzieb daní vzhľadom na to, že to 
domáci rozpočet obyvateľov zaťaží, nakoľko všetko zdraželo ( energie, tovary a pod.) Prebehla 
diskusia a prepočet dane podľa doteraz platného a navrhovaného VZN u vybraného daňovníka 
rozdiel predstavoval navýšenie z 12,32 EUR na daň po zvýšení 18,58 EUR. Poslanec Dobranský 
prepočítal celkové navýšenie dane z pozemkov a stavieb podľa navrhovaného VZN, výber 
celkovej dane z nehnuteľnosti by predstavoval navýšenie v rozpočte obce  o 1600,00 EUR, čo 
považoval za nie významné navýšenie a vyjadril sa že finančné prostriedky pre obec, je treba 
nájsť iným spôsobom, napr. „ 2% z daní“, založení neziskovej organizácie, ktorá by získala fin. 
prostriedky a  organizovala napr. akcie alebo podujatia v obci. Starostka vyslovila, že už 
v minulosti oslovila občanov s takouto výzvou a neuspela a zároveň vyjadrila že podporí takýto 
projekt. Následne sa vrátili k prejednaniu VZN a jednotlivo sa poslanci vyjadrili, že nie sú zato, 
aby sa dane pre občanov navyšovali. Pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu VZN  a tento 
neschválili. 
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Hlasovanie: za: nikto, proti: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila, zdržal sa: nikto. 

4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

 
Pani starostka predložila návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý pojednáva o  s tým, že zo strany verejnosti neboli doručené na obecný 
úrad žiadne návrhy a pripomienky. Vyzvala poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili a taktiež 
povedala, že je potrebné do budúcna sa zamyslieť nad spôsobom nakladania s komunálnym 
odpadom v obci, vzhľadom na úroveň separácie, počtu odpadových nádob na domácnosť a pod. 
Prebehla diskusia o spôsoboch nakladania s odpadom v iných obciach či mestách. Následne 
poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu VZN, ktorý schválili. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

5. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2022 poplatok za rozvoj. 
 
Pani starostka predložila návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj s tým, že zo strany 
verejnosti neboli doručené na obecný úrad žiadne návrhy a pripomienky. Vyzvala poslancov, aby 
sa k návrhu vyjadrili. Po krátkej diskusií o použití finančných prostriedkov získaných z poplatku, 
poslanci predložený návrh v hlasovaní schválili. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

6. Určenie členov komisií. 
 

V tomto bode jednotliví predsedovia komisií doplnili členov nasledovne: 
členovia poriadkovej komisie: M. Černík, D. Béreš, K. Dobranský 
členovia kultúrnej komisie: M. Černík , I. Havrila 
členovia komisie ochrany ver. záujmu: E. Bučková , I. Havrila     

Prítomní poslanci sa dohodli, že v prípade potreby oslovia dobrovoľníkov aj  z radov občanov, 
následne  o zložení komisií hlasovali.      
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

7. Rôzne. 
 
7.1. P. starostka predložila Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o likvidácii odpadov, ktorý 

podrobnejšie pojednáva o nakladaní s biologickými rozložiteľnými komunálnymi 
odpadmi na území obci. O predloženom návrhu Dodatku č. 1 poslanci hlasovali 
a schválili ho. Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal 
sa: nikto. 

7.2. V tomto bode p. starostka predložila návrh príspevku na mimoškolskú činnosť (CVČ) 
dieťaťa s trvalým pobytom v našej obci vo výške 60,00 EUR na dieťa. Poslanci tento 
príspevok tak ako bol navrhnutý v hlasovaní schválili. Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, 
Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

7.3. Poslanec Černík predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva a kalendár 
podujatí na rok 2023. Po krátkej diskusií poslanci návrh zobrali na vedomie.  

7.4. Ohľadom 2 ks stĺpov (majetok T-com)  p. starostka informovala, že oba sú funkčné nie 
sú poškodené a je na nich osadené vedenie. Oslovila T-com či je možnosť zlúčiť 
existujúce vedenia na 1 stĺp, nakoľko sa nachádzajú blízko seba, spoločnosť sa má 
k našej žiadosti emailom vyjadriť. 
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7.5. Vo veci prístupovej cesty obec oslovila  vlastníka KSK p. Merkovského, a informovala 
o stave cesty po prepade zeminy a žiadala nápravu, prisľúbili obhliadku na mieste.  

7.6. Starostka ďalej informovala o zmene autobusových spojov od 13.12.2022.   

8. Diskusia. 
 
 V tomto bode sa prihlásila p. Amrichová k téme nakladania s odpadmi v obci 

a vyjadrila sa, že nakoľko separuje  a minimalizuje  odpad  vo svojej domácnosti, 
zvýšenie miestneho poplatku za „odpad“ platí rovnako ako občan, ktorý neseparuje 
a má plnú, prípadne aj viac kuka odpadové nádoby.  

 pani starostka informovala o podujatí Mikulášovi a poďakovala rodine Spišiakovej za 
ovocný príspevok do balíčkov, Mikulášovi poslancovi Černíkovi a jeho pomocníčkam 
čertovi a anjelovi Nelke a Zuzke Konopaskovým. Vďaka patrí ďalším ktorí sa na akcií 
podieľali M. Bartošová, E. Bučková, B. Varhanovská, M. a D. Gašparovcom.  Účastníci sa 
zohriali pri čaji a vynikajúcom punči, ktorý  sponzorsky pripravila pre všetkých pani 
starostka.  

 v súvislosti s kalamitou 11.12. starostka poďakovala chlapom, ktorí pomáhali v obci aj 
p. Hrehorovej, poslancom D. Bérešovi, P. Bakajovi, M. Černíkovi, I. Havrilovi a M. 
Mattovi. 

 starostka informovala, že dňa 30.12 nás čaká posledné tohtoročné  obecné podujatie 
na Štefana. 

 
9. Návrh uznesenia. 
 

V tomto bode poslanec Havrila prečítal návrh uznesenia č. 7/2022 a prítomní poslanci uznesenie 
schválili. 
Hlasovanie: za: Bakaj, Béreš, Černík, Dobranský, Havrila proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

 
10. Záver  

 
Na záver pani starostka poďakovala prítomným za účasť  a ukončila zasadnutie posledné 
zasadnutie v tomto roku OZ.  
 
 
Zápisnicu zapísala: E. Bučková  

 
 
 
 
.............................................  .............................................  ............................................. 
Overovateľ zápisnice:                    Overovateľ zápisnice:                     Starostka obce Hrašovík: 
     P. Bakaj                            M. Černík                            R. Demková 

 
 
 
 Prílohy :  
1. prezenčná listina zastupiteľstva  
2. prezenčná listina občanov 
3.  prijaté uznesenie 7/2022    

 


