
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 23. 08. 2018  
 

Prítomní: Marián Melega, starosta obce 

       Ing. František Stanislav, hlavný kontrolór obce 

Poslanci: 

Bernardeta Blašková 

Eva Košíková 

Jozef Murár 

Ivan Pravlík 

 

 

 Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice  

 3. Schválenie programu 

 4. Prejednanie zapojenia sa do NFP- Malá obecná kompostáreň  

 5. Prejednanie zapojenia sa do NFP- na vytvorenie projektovej dokumentácie rekonštrukcia     

     a výstavba  inžinierskych sietí v osídleniach s rómskou komunitou 

  6. Prejednanie výstavby stožiara pre spoločnosť O2 

  7. Diskusia 

  8. Záver 

 

 

K bodu 1:  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Marián Melega, ktorý privítal 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) a hlavného kontrolóra obce Ing. 

Františka Stanislava.  

 

K bodu 2:  
Starosta obce určil za: 

zapisovateľku Bernardetu Blaškovú 

za overovateľov zápisnice Evu Košíkovú, Jozefa Murára 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení Bernardeta Blašková, Ivan Pravlík 

 

K bodu 3:  
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ.  

Hlavný kontrolór zároveň navrhol jeho doplnenie o body: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti   

 

Po opätovnom prečítaní doplneného programu vyzval poslancov a hlavného kontrolóra na jeho 

možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie.  

Program po doplnení jednohlasne schválený.  

 

 

K bodu 4:  

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie 24/2018 

 

 



K bodu 5:  

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 25/2018 

 

 

K bodu 6:  

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 26/2018. Využitie obecných pozemkov na zriadenie 

prípojky elektrického vedenia a pre stožiar O2 bude riešený samostatnou zmluvou o zriadení 

vecného bremena za odplatu. 

 

 

K bodu 7:  

Starosta obce požiadal komisiu pre verejný poriadok, aby sa zaoberala vzniknutým problémom 

medzi p. Slivošovou a p. Sýkorom.  

 

 

K bodu 8:  

Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 

zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Bernardeta Blašková    

Overovatelia:  

Eva Košíková 

Jozef Murár  

 

 

 

 

V Chrasti nad Hornádom  dňa 23. 08. 2018     Marián Melega 

                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 23. 08. 2018 časť 
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 23. 08. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  

 

 

A/ Berie na vedomie:  

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti  

 

 

B/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie: Bernardeta Blašková, Ivan Pravlík  

 

Hlasovanie za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

C/Schvaľuje:  

Uznesenie č. 22/2018  
program zasadnutia OZ zo dňa 23.08.2018 

 

Hlasovanie za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 23/2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu o bod – Správa o výsledkoch kontrolnej 

činnosti. 

 

Hlasovanie za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
 

 

Uznesenie č. 24/2018  

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, na 

realizáciu projektu „Kompostáreň v obci Chrasť nad Hornádom“ 

b) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote: 175 595,80 EUR 

c) Výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku  v hodnote: 166 816,01 EUR 

d) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov v hodnote: 

8 779,79EUR 

 

Hlasovanie za: 3 

Proti:  
Zdržal sa: 1 



Uznesenie č. 25/2018  

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporou sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s kódom USVRK-KUS-2018/001224-002,  

v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 

b)výšku celkových oprávnených nákladov v sume:  do 10 000 EUR. 

c)výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov v hodnote: 500 

EUR. 

 

Hlasovanie za: 3 

Proti:  
Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou stožiara pre spoločnosť O2. 

 

Hlasovanie za: 4 

Proti:  
Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 

 

 

 

 

V Chrasti nad Hornádom  dňa 23. 08. 2018     Marián Melega 

                      starosta obce  


