ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom zo dňa 25. 3. 2014
PRÍTOMNÍ:

Hostia:

Marián Melega, starosta obce
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Poslanci:
Ing. Marián Šefčík, zástupca starostu
Ing. Anastázia Sendrejová
Eva Košíková
Jozef Olejník
Bernardeta Blašková
Ľubomír Jančár
Ondrej Mihňák

Holub Ivan, Dirda Peter, Dirda Marián, Dirda Zdeno, Dirda Ján, Dirda Štefan

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Finančná správa
6. Prejednanie prevádzkového poriadku a využívania KSC
7. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy I.ÚSVRK
8. Prejednanie vysporiadania majetkových pomerov pri KSC a v rómskej osade
9. Prejednanie predaja hnuteľného majetku (štiepkovač)
10. Prejednanie rozpočtu
11. Prejednanie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie - p. starosta obce privítal poslancov OZ a otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie – Uznesenie č. 6/2014 – Sendrejová A., Košíková
E., Mihňák O.,
Overovatelia zápisnice – Šefčík M., Jančár Ľ., - všetci poslanci hlasovali za
3. Schválenie programu – poslanci OZ schválili program podľa priloženej pozvánky
s doplnením bodu č. 11 – prejednanie platu starostu obce – Uznesenie č. 7/2014 – všetci
poslanci: za
4. Kontrola uznesení – Ing. Šefčík informoval OZ o kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ
5. Finančná správa – starosta obce informoval prítomných o stave finančných prostriedkoch
na jednotlivých účtoch obce

6. Prejednanie prevádzkového poriadku a využívania KSC – ob. zastupiteľstvo prejednalo
tento bod, navrhlo pripomienky, ktoré sa do neho ešte zapracujú a schvália sa na ďalšom
zasadnutí OZ
7. Prejednanie možnosti zapojenia sa do výzvy I. ÚSVRK – ob. zastupiteľstvo prejednalo
tento bod a odsúhlasilo zapojenie obce sa do tejto výzvy – priorita: č. 5 – Uznesením č. 8
5 poslanci za, 1 proti, 1 zdržal sa hlasovania
8. Prejednanie vysporiadania majetkových pomerov pri KSC a v rómskej osade – ob.
zastupiteľstvo prejednalo vysporiadanie majetkových pomerov pod KSC s tým, že najskôr sa
dá vypracovať situačný náčrt pozemkov vhodných na zámenu – príloha č. 3 zápisnice –
situačná mapa pozemkov;
- ob. zastupiteľstvo prejednalo vysporiadanie majetkových pomerov v rómskej osade – predaj
pozemku za 450,- € (Dirda Marián a Emília, parcelné č. 584/3) - 6 poslanci proti, 1 sa zdržal
hlasovania
- ob. zastupiteľstvo uznesením č. 9/2014 schválilo kúpu pozemku – parcelné číslo 584/3
o výmere 1449 m2 od Dirda Marián č. d. 90 Chrasť n/Horn. a Dirdová Emília – č. d. 90
Chrasť n/Hornádom za kúpno-predajnú cenu vo výške: 0,14 €/m2 čo činí spolu 202,86 € - 4
poslanci za, 0 proti, 3 sa zdržali hlasovania
9. Prejednanie predaja hnuteľného majetku (štiepkovač) - ob. zastup. nesúhlasilo s ponukou
Františka Klešča na kúpu štiepkovača za kúpnu cenu 10,- €, uznesením č. 10/2014 ob. zastup.
schválilo predaj tohto štiepkovača za sumu 100,- € - všetci poslanci: za
10. Prejednanie rozpočtu – uznesením č. 11/2014 – ob. zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 2
k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chrasť n/Horn. – tento dodatok je
prílohou č. 4 tejto zápisnice, všetci poslanci hlasovali za
Ob. zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obec Chrasť n/Hornádom na roky 2014 až 2016 – príloha č. 5 zápisnice
Uznesením č. 12/2014 ob. zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na roky 2014 – 2016,
pričom príjmy a výdavky na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné – za hlasovali 4 poslanci,
zdržali sa hlasovania: 3 poslanci
11. Prejednanie platu starostu obce – Uznesením č. 13/2014 ob. zastup. schvaľuje mesačný
plat starostu ako priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve vyčíslená na základe
štatistického úradu SR za r. 2013, ktorá je 824,- € vynásobená koeficientom 1,65, čo sa rovná
1360,- € mesačne v hrubom- za: 6 poslanci, zdržal sa: 1 poslanec
Príloha č. 6 zápisnice tabuľka zo štatistického úradu SR o priemernej mzde v hospodárstve
12. Diskusia
– Ing. Šefčík informoval o finančnom vysporiadaní fiašangového posedenia
- návrh na vyvesenie neplatičov – ob. zastup. uznesením č. 14/2014 schválilo vyvesenie
neplatičov miestnych daní a poplatkov za TKO v súlade so zákonom a spôsobom v obci
obvyklom – všetci poslanci hlasovali: za

- treba aktualizovať WEB stránku obce
13. Záver – poďakovanie za účasť
Zapísala: Ing. Sendrejová Anastázia, 25. 3. 2014
Prepísala: Mgr. Hamráková Marcela
Overili: Ing. Šefčík Marián
Jančár Ľuboš

Prílohy k zápisnici:
Príloha č. 3

