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

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

dňa 10. marca 2022. 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a overovateľov zápisnice. 
3. Zmluva o spolupráci so ZMOS.  
4. Prerokovanie účelu využitia budovy Rozličného tovaru a pohostinstva v súvislosti s návrhom 

zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce. 
5. Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra §18 a) , zák.č. 3669/1990 Zb. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Návrh uznesenia. 
9. Záver. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 
Pani starostka privítala prítomných a otvorila prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 
obce Hrašovík v roku 2022. 
 
2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa uznesenia a overovateľov zápisnice. 
 
Starostka pokračovala ďalším bodom programu a za zapisovateľku bola navrhnutá E. Bučková, 
za overovateľov zápisnice poslanci Anderle, Černík, a navrhovateľ uznesenia poslanec Magic. 
Návrh bol schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle, Bučko, Černík, Ing. Magic, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 
3. Zmluva o spolupráci so ZMOS. 
 
Starostka obce informovala o zmluve so ZMOS, o transparentnom účte na pomoc Ukrajine v 

súvislosti s vojnovým konfliktom a prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny. Navrhla vzhľadom 

na príspevky okolitých obcí a veľkostí obcí čo do počtu obyvateľov poskytnúť z rozpočtu obce 

fin. čiastku 300,00 EUR na tento účet. O tomto návrhu prítomní poslanci hlasovali. Návrh bol 

schválený.  
Hlasovanie: za: Anderle, Bučko, Černík, Ing. Magic, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 
4. Prerokovanie zmeny účelu využitia – Rozličný tovar a pohostinstvo. 
 
K tejto téme pani starostka predložila žiadosť p. Havrilu o zmenu účelu budovy – Rozličný tovar 
a pohostinstvo - stavba občianského vybavenia na polyfunkčnú budovu. Obec informovala o 
tomto zámere obyvateľov obce, s cieľom zistiť názor občanov, ktorí sa vyjadrili (1 písomne 7 
ústne), že sú za zachovanie pôvodného účelu predmetnej budovy. Po krátkej diskusií poslanci 
hlasovali o zmene účelu a zmenu účelu neschválili. 
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Hlasovanie: za: nikto, proti : Anderle, Bučko, Ing. Magic, zdržal sa: Černík. 
 

5. Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra § 18 a), zák. č. 369/1990Zb.  
Nakoľko končí volené obdobie súčasnému kontrolórovi obce p. Schimarovi, starostka obce 

navrhla deň voľby hlavného kontrolóra obce určiť na deň 24.4.2022. Pracovný úväzok tak ako 

bol doteraz na 2,5 hodín/týždenne, funkcia sa volí na obdobie 6 rokov. Po krátkej diskusii 

poslanci o návrhu vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra hlasovali.  
Hlasovanie: proti: nikto, za: Anderle, Bučko, Černík, Ing. Magic, zdržal sa: nikto. 
 

6. Rôzne. 
 

6.1  Zmluva s VSE ohľadom dodávok elektrickej energie.  
Pani starostka informovala, o uzavretí zmluvy o dodávke el. energie so spoločnosťou VSE 

Košice. V tejto súvislosti aj o náraste cien energií skoro o 200% čo sa odrazí aj na výdajovej 

časti rozpočtu.  
6.2  dňa 16.03.2022 bude v obci zber nebezpečného odpadu  

starostka informovala, že obec zriadila miesto – pri garáži, kde občania môžu tento odpad 

doniesť v prípade, že v určený deň nebudú môcť odpad doniesť.  
6.3  na základe dotazov ohľadom vstupnej cesty, starostka obce informovala, že nemáme 

presné informácie o začiatku rekonštrukcie cesty a mosta v „Hidačke.“ Informovala, 

že obec sa vyjadrovala k projektu na opravu mosta v Hidačke a rigolom pri ceste II. 

triedy, ktorú pre KSK robila externá firma.  
6.4  ohľadom záverov škodovej komisie - dosadenia stromčekov pri kostole starostka 

informovala, že úloha obce trvá  (vzhľadom na poveternostné podmienky) a obec 

vyzve občanov na prevedenie úlohy do konca marca. 

 

7. Diskusia. 
V tomto bode poslanec Bučko žiadal obec, aby pri zahájení údržby miestnych 
komunikácií a kosení v obci obec kosila aj obecnú parcelu č. 306, nakoľko bola rod. 
Bučkovou vyčistená a pokosená a samonáletmi bude opäť zarastať na susedné pozemky. 

 
8. Záver. 

V závere starostka obce poďakovala prítomným, p. Bučková prečítala uznesenie č. 1/ 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 1/2022 

 
 
 
 

 

.............................................  
Anderle  

Overovateľ zápisnice 

 
 
 
 
 

 

.............................................  
Černík  

Overovateľ zápisnice 

 
 
 
 
 

 

.............................................  
R. Demková  

Starostka obce Hrašovík 
  

zn. UK1/A-10, č. sp. OcU/2022/26 
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