ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom zo dňa 3.11.2014

Prítomní:
Marián Melega, starosta obce
Poslanci
Ing. Marián Šefčík, zástupca starostu
Ing. Anastázia Sendrejová
Eva Košíková
Jozef Olejník
Bernardeta Blašková – ospravedlnená
Ľuboš Jančár
Ondrej Mihňák
Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce
Hostia – Holubová Valéria
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Finančná správa
6. Prejednanie žiadosti o dotáciu
7. Prejednanie VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného
zásobovania vodou na území Obce Chrasť nad Hornádom
8. Prejednanie predaja nehnuteľného majetku
9. Správa z vykonaných kontrol HK obce
10. Diskusia
11. Záver
1. Otvorenie – p. starosta privítal poslancov OZ
2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie – Uznesenie č. 36/2014 – Sendrejová A., Košíková,
Mihňák O.
Overovatelia zápisnice – Jozef Olejník, Šefčík Marián – všetci poslanci: za
3. Schválenie programu OZ – po doplnení poslanci odsúhlasili program – uznesenie č.
37/2014 – všetci za
4. Kontrola uznesení – Ing. Šefčík M. informoval OZ o kontrole uznesení z predchádzajúceho
OZ, prijaté uznesenia boli splnené

5. Finančná správa – starosta obce informoval prítomných o stave finančných prostriedkov na
jednotlivých účtoch obce
Uznesenie č. 38/2014 - OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3, 4, 8/14 – príloha
č. 4 zápisnice
Uznesenie č. 39/2014 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – všetci poslanci: za –
príloha č. 5 zápisnice
Uznesenie č. 40/2014 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – všetci poslanci: za –
príloha č. 6 zápisnice
Uznesenie č. 41/2014 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2014 – všetci poslanci: za –
príloha č. 7 zápisnice
6. Prejednanie žiadosti o dotáciu – Uznesenie č. 42/2014 – OZ schvaľuje výšku dotácie
z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Najsvätejšej Trojice Chrasť nad
Hornádom – všetci poslanci: za, žiadosť – príloha č. 8 zápisnice
7. Prejednanie VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného
zásobovania vodou na území obce Chrasť nad Hornádom – Uznesenie č. 43/2014 – OZ
schvaľuje VZN č. 2/2014 – všetci poslanci: za, VZN- príloha č. 9 zápisnice
8. Prejednanie predaja nehnuteľného majetku
- ob. zastupiteľstvo sa bude zaoberať žiadosťami o odpredaj nehnuteľného majetku až po
vyrovnaní dlhov voči obci zo strany žiadateľov (p. Holubová, p. Holub)
- ob. zastupiteľstvo prejednalo žiadosť o odpredaj obecného majetku p. Kacvinskej Marcele,
navrhuje pokračovať v riešení na najbližšom zasadnutí ob. zastupiteľstva – pri osobnom
stretnutí so záujemcami o predaj nehnuteľnosti
9. Správa z vykonaných kontrol HK obce – HK obce predniesol ob. zastupiteľstvu správu
z vykonaných kontrol – ob. zastup. berie na vedomie správu o stave a úrovni vybavovania
sťažností a petícií za r. 2013 –(príloha č. 10 zápisnice) aj stanovisko hlavného kontrolóra
obce k plneniu rozpočtu obce Chrasť nad Hornádom za 1. polrok 2014 – príloha č. 11
zápisnice.
10. Diskusia – prejednalo sa prerezanie tují na cintoríne
11. Záver – poďakovanie za účasť
Zapísala: Ing. Sendrejová A.
Prepísala: Mgr. Hamráková M.
Overili: Olejník O.
Ing. Šefčík M.

3. 11. 2014

