
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom 

konaného dňa 15. 02. 2023 
 
Prítomní: Ondrej Mihňák, starosta obce 
       JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M, hlavný kontrolór obce 
        
 
Poslanci: 
Miroslav Jančár 
Darina Jančárová 
Patrik Mihňák Bc. 
František Mojcher 
Marián Joe Sendrej 
Štefan Soľana 
Peter Synalik 
 
 
Hostia:  
Marián Melega 
Juraj Sabol  
 
  
 
Program:  
  1. Otvorenie  
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
  3. Schválenie programu 
  4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
  5. Úver - schválenie    
  6. Prejednanie rozpočtu na rok 2023  
  7. Prejednanie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie  
  8. Prejedanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku - 200,- EUR pre Kristiána Jančára 
  9. Voľba člena do školskej rady pre MŠ + ZŠ 
10. Rôzne  
11. Záver 
 
K bodu 1: Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ondrej Mihňák, ktorý privítal 
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“). 
 
K bodu 2: Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Starosta obce určil za: 
Zapisovateľa – Mgr. Marcela Hamráková 
Za overovateľov zápisnice – Darina Jančárová, František Mojcher   
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení – Miroslav Jančár, Štefan Soľana 
 
K bodu 3: Schválenie programu 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ.  



P. kontrolór požiadal o doplnenie programu o bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom  na I. polrok 2023, ktorý navrhol zaradiť za bod 3.  
Starosta obce po opätovnom prečítaní doplneného programu vyzval poslancov a hlavného 
kontrolóra na jeho možné doplnenie, prípadne pripomienkovanie. Program po doplnení bol 
jednohlasne schválený.  
Uznesenie  č. 15/2023    
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana  
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom 
na I. polrok 2023  
P. kontrolór oboznámil poslancov s jednotlivými bodmi  návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktoré 
pozostávajú z plnenia stálych úloh hlavného kontrolóra a plánovaných úloh na úseku kontrolnej 
činnosti. Poslanci nemali žiadne námietky a s daným návrhom súhlasili. 
Uznesenie č. 16/2023 
 
ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 5: Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, 
skonštatoval, že zatiaľ neboli prijaté uznesenia, v ktorých by boli dané konkrétne veci potrebné na 
plnenie. Do budúcna poveril kontrolou plnenia uznesení zástupkyňu starostu, p. Darinu Jančárovú.   
 
 
K bodu 6: Úver – schválenie 
Pán starosta oboznámil poslancov o dvoch možnostiach čerpania úveru v Prima banke Slovensko 
a to o možnosti navýšenia úveru Univerzál  maximálne do výšky 100.000,- EUR + so znížením 
úrokovej sadzby a novou splatnosťou alebo novým termínovaným úverom vo výške 60.000,- EUR, 
so splatnosťou maximálne 10 rokov. Starosta uviedol, že druhá možnosť je pre obec výhodnejšia,  
keďže je tam 1 % úrok. Ďalej uviedol, že tento úver, hneď po pripísaní finančných prostriedkov na 
účet nemusíme čerpať, ale tieto prostriedky môžeme použiť neskôr napr. v prípade zapojenia obce 
do nejakého projektu, kde bude potrebná spoluúčasť obce. P. kontrolór informoval poslancov, že 
pred prijatím úveru musí kontrolór vydať stanovisko zadlženosti obce za minulý rok, následne 
prečítal stanovisko k prijatiu úveru obce – Správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej 
kontroly.  Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly. Skonštatoval, že 
celková suma dlhu obce Chrasť nad Hornádom po schválení prijatia navrhovaného úveru zo strany 
obecného zastupiteľstva bude na úrovni 20,91 % k pomeru bežných príjmom k 31.12.2022 a teda 
spĺňa zákonom učenú hranicu celkovej sumy dlhu obce (60 %). Š. Soľana sa pýtal, že ak OZ schváli  
úver, či bude aj hneď určené na aký účel sa úver použije, uisťoval sa, či tento úver bude použitý na 
rekonštrukciu cesty, ktorá vedie ku rómskej osade a je v dezolátnom stave, lebo v inom prípade, 
nemá záujem o čerpanie úveru P. kontrolór a p. starosta  odpovedali, že úver bude použitý na 



investičné akcie obce, v rozpočte je určený na rekonštrukciu cesty. Pred tým ako sa úver začne 
čerpať, p. starosta zvolá zasadnutie OZ, na ktorom poslanci odsúhlasia konkrétny účel čerpanie 
úveru. Poslanci sa informovali, prečo už v predchádzajúcom období nedošlo k oprave tejto cesty, 
keďže teraz oprava bude drahšia. P. starosta odpovedal, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo 
neschválilo úver na tento účel. D. Jančárová sa pýtala, či nebolo to tak, že obec mala hľadať 
projekty určené na opravu ciest? P. starosta povedal, že v tom období obec bola v exekučnom 
konaní a tým pádom nemohla žiadať o dotáciu. F. Mojcher sa informoval, čo so spodnou cestou na 
Kolónii, vedú cez ňu inžinierske siete a jej stav je tiež zlý. P. starosta vravel, že oprava tejto cesty sa 
plánuje, ale treba nájsť vhodný projekt.  
Poslanci sa pýtali p. kontrolóra, či v tomto období nie sú vyhlásené nejaké výzvy určené na 
rekonštrukciu ciest. Kontrolór informoval, že momentálne nie, možno v období marec, apríl. M. 
Sendrej súhlasí s úverom, s tým, že s jeho čerpaním treba počkať do apríla, kedy by mohli byť 
vyhlásené výzvy. D. Jančárová sa informovala, či výška úveru 60 000 € bude dosť, v prípade, žeby 
obec chcela urobiť niečo viac. P. kontrolór odpovedal, že rozpočet je zostavený tak, že nie sú v ňom 
zahrnuté celé podielové dane, ktoré by mala obec dostať, ale je tam rezerva cca 40 000 – 45 000 €, 
ktoré môžu byť použité napr. na spoluúčasť pri projektoch.  
P. starosta dal hlasovať, kto je za schválenie úveru. 
Uznesenie č. 17/2023 
 
ZA:  Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 
K bodu 7: Prejednanie rozpočtu na rok 2023 
Poslanci po preštudovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 sa informovali, čo obnáša položka 636001 - 
Nájomné -tabuľa pri žel.st., pozemok pri OcÚ, starosta vysvetlil, že  ide o nájomné za informačnú 
tabuľu pri železničnej stanici, nájomné za pozemok pod obecným úradom a ihriskom, ktorý obec 
platí SPF a nájomné za pozemky Mariánovi Melegovi.  
M. Sendrej vyjadril nesúhlas s položkou 637004 - Všeobecné služby - práce traktora, pretože suma 
9 000 € je privysoká a výhodnejšie je kúpiť pre obec traktor. Uviedol, že ceny traktorov sa 
pohybujú od 26 000 €. Tiež navrhol, aby obec kúpila obecné auto. Zistil, že Dacia stojí približne 
16 000 €, mesačný lízing by vyšiel na 220 €. Pýtal sa, či má zistiť bližšie informácie o možnosti 
zakúpenia osobného auta. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo. Starosta povedal, že aj p. Bdžoch, ktorý 
nám toho času vypožičiava traktor, tak tento chce predať za 19 000 € + vlečka. Poslanci požiadali 
starostu, aby skúsil porozprávať s p. Bdžoch o ponížení tejto ceny.   
D. Jančárová sa pýtala prečo je MOPS na dvoch položkách v rozpočte, p. ekonómka Jančárová 
vysvetlila, že do konca roka 2021 sa účtovali na položke 0412 – Všeobecná pracovná oblasť a od 
01. 01. 2022 podľa pokynov MV SR, ktoré refunduje ich náklady sa účtuje na položke 0360.  
Poslanci sa informovali, čo je na položke príplatky, kontrolór oboznámil že ide o príplatky, ktorými 
sú dorovnávané platy zamestnancom obce. Ďalej sa informovali o položke údržba verejného 
osvetlenia, starosta vysvetlil, že tam je zahrnutá dohoda o pracovnej činnosti + odvody, pracovníka, 
ktorý vykonáva rôzne činnosti tykajúce sa elektriny a iné údržbárske práce. V tejto súvislosti D. 
Jančárová  navrhla vymeniť v obecných budovách osvetlenie za LED svietidla. M. Sendrej navrhol, 
vyčleniť mesačne nejakú sumu na výmenu svietidiel (aj v KSC pretože tam sú 72W svietidlá), 
uviedol, že s niektorými predajcami sa dá dohodnúť na lepších cenách. Starosta dodal, že 
z verejného osvetlenia už bolo vymenených 39 svetiel za LED-kové, že keď zhorí lampa už nedáva 
klasické žiarovky, ale LED-kové. 
Š. Soľana sa pýtal na položku – Mzdy koordinátor , v r. 2021 bola vyššia ako je teraz. P. ekonómka 



vysvetlila, že tam bol koordinátor AČ, ktorého mzda bola refundovaná ÚPSVaR. Ďalej sa 
informoval o položke 611- Opatrovateľská služba – mzdy. Bolo mu vysvetlené, že zo zákona táto 
položka v rozpočte musí byť. Je to v prípade, že by nejaký občan potreboval opatrovateľskú službu, 
obec je povinná dať vypracovať sociálny posudok a lekársky posudok k tejto službe oprávneným 
osobám, ktorým sa vyplatí odmena.  Tiež sa pýtal na položku – Stará škola – energie, pretože je tam 
vysoká suma, kontrolór odpovedal, že 22. 02. 2023 má byť protestné zhromaždenie v Bratislave, 
kde sa má riešiť okamžité zastropovanie cien  energií pre samosprávu. 
M. Jančár konštatoval, že sa mu zdá, že položka poruchy na vodovode je dosť nízka. Starosta 
odpovedal, že v prípade potreby alebo poruchy sa bude táto položka upravovať rozpočtovým 
opatrením.  
 M. Sendrej sa uistil, že v prípade potreby bude možné rozpočet meniť rozpočtovými opatreniami. 
Poslanci sa informovali, či v prípade obnovenia futbalu sa nájdu finančné prostriedky na jeho 
fungovanie. Starosta odpovedal, že tým že je rezerva v rozpočte, o ktorej sa už hovorilo, peniaze sa 
nájdu.  
Mojcher F. sa pýtal ohľadom pozemku pri železničnej stanici, čí je. Haluz zo stromu, ktorý sa tam 
nachádza mu dala po hlave, keď išiel z poobednej zmeny, nech ho zrežú oni, alebo nech ho oreže 
obec.  
Štefan Soľana sa pýtal na položku pre koho sú odmeny 2500 € pre obecný úrad , alebo poslancov? 
Odmeny sa navrhujú v rozpočte, keď je obec v pluse, alebo v mínuse? Starosta sa vyjadril, že on 
odmeny nemá. Je to pre zamestnancov obecného úradu na celý rok.  
M. Sendrej vravel, že berieme život taký, ako je. On tiež pracuje krátky a dlhý týždeň  a odmenu za 
minulý rok žiadna, iba čisto plat, že niektorí dostali. Všetci ideme jedným smerom, ideme všetci 
rovnako, nie, že niekto bude hore a niekto dole. 
D. Jančárová, sa pýtala starostu, či povedal kolegyniam, že sa konajú pankušky, že pečieme, a že by 
prišli. Starosta povedal, že áno, povedal som? Povedal som. Pani Hamráková bola chorá. A ako si to 
povedal, keď nám neprišli pomôcť? Citujem „Že v sobotu sa pečú pankušky, by som Vás poprosil, 
že by ste prišli pomôcť. Starosta dostal odpoveď, že Marcelka je chorá a Monika mala návštevu. 
Kvôli tomu potom volal Terku Vantrobovú a Janku Farkašovskú. 
P. kontrolór prečítal Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obec Chrasť nad 
Hornádom na rok 2023. 
Po prerokovaní predloženého materiálu Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Chrasť nad Hornádom na rok 2023.  
Uznesenie č. 19/2023 
P. starosta požiadal poslancov o hlasovanie k rozpočtu.    
Uznesenie č. 20/2023  
 
ZA:  Miroslav Jančár, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, František Mojcher, 
Štefan Soľana 
PROTI:  - Darina Jančárová  
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 8: Prejedanie procesu obstarávania a schvaľovania  územnoplánovacej dokumentácie 
Pán starosta upovedomil poslancov so žiadosťou o  poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie aj s jej prílohami, ktorú obec musí odoslať do konca február 2023 
na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v Bratislave.  Predniesol uznesenie, ktoré je 
potrebné k tejto žiadosti doložiť.  Uznesenie č. 21/2023 



ZA: Miroslav Jančár, Darina Jančárová, Marián Joe Sendrej, Peter Synalik, Bc. Patrik Mihňák, 
František Mojcher, Štefan Soľana 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
 
 
K bodu 9: Prejednanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – 200,-  EUR pre 
Kristiána Jančára 
P. starosta prečítal žiadosť p. Lenky Jančárovej o finančný príspevok na rok 2023 pre jej syna 
Kristiána na hygienické pomôcky v sume 200,- EUR   
Uznesenie č. 22/2023 
 
ZA: 7 
PROTI:  - 0 
ZDRŽAL SA: - 0 
 
K bodu 10: Voľba člena do školskej rady pre MŠ + ZŠ  
P. starosta navrhol za člena do školskej rady pre MŠ + ZŠ p. Darinu Jančárovú, ktorá tento návrh 
odmietla. Zároveň navrhla, aby členom bol Marián Sendrej. Ten sa informoval, koľko času mu táto 
funkcia zaberie, keďže je dosť vyťažený. Starosta povedal, že to nie je časovo náročné. M. Sendrej 
súhlasil, aby bol členom školskej rady.  
Uznesenie č. 23/2023 
 
ZA: 7 
PROTI:  - 0 
ZDRŽAL SA: - 0 
 
K bodu 11: Rôzne 

Starosta pozval Mariána Melegu na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby mu spolu s poslancami 
a kontrolórom obce predstavili návrh na možnú spoluprácu, keďže p. Melega podal návrh na zmeny 
a doplnky č. 2 územného plánu (ZaD č. 2 ÚP), ktorý je dosť rozsiahly a tým značne navyšuje 
náklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,  ktoré bude znášať obec.  Navrhli, aby 
pozemky v jeho vlastníctve, ktoré sa nachádzajú pod KSC v jeho okolí  a cestou k rodinným 
domom na bývalom JRD, za ktoré mu teraz obec platí nájom, odpredal obci za 1,- € a obec zato 
jeho návrhy zakomponuje do ZaD č. 2 ÚP. P. kontrolór nabádal p. Melegu k ústretovým krokom, 
bez ohľadu nato čo bolo, pretože vzhľadom na jeho podnikateľské zámery – realizácii IBV bude aj 
v budúcnosti nevyhnutná spolupráca s obcou.  P. Melega chce s obcou spolupracovať a je ochotný 
aj vyjsť v ústrety, ale s odpredajom pozemkov za 1,- € nesúhlasí, keďže z jeho pohľadu v minulosti 
obec nedodržala na čom sa dohodli a tým mu vznikli nepriame finančné náklady. Vyjadril sa, že 
spíše si sumu finančných nákladov, ktoré mu vznikli a ktoré by chcel mať vyrovnané, suma 
predstavuje zatiaľ cca 2 000 €. P. kontrol sa pýtal, či by si vedel prejsť návrhy obce, ktoré by mu 
boli zaslané mailom v priebehu budúceho týždňa a zároveň navrhol pracovné stretnutie 
s poslancami a starostom na ďalší týždeň. P. Melegovi stretnutie vyhovuje až v polke marca, čo je 
pre obec dosť neskorý termín, keďže žiadosť o  poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie musí byť zaslaná do konca februára. 

F. Mojcher sa pýtal M. Melegu na obyvateľov žijúcich v mobilných domoch, keďže niektorí 
občania sa mu na nich sťažovali, že robia v blízkom okolí neporiadok. M. Melega reagoval, že 
v prípade, ďalších sťažnosti na ich adresu, nech tie osoby nasmeruje k nemu.  

D. Jančárová navrhla, aby sa v budove KSC, v miestnosti, ktorú teraz využíva hudobná skupina 
CRAZY na skúšky zriadila kuchynka, urobil sa odpad a vodovod, aby sa tam mohli organizovať 



rodinné oslavy. Tiež navrhla, aby  v horných miestnostiach bol obecný úrad. Starosta dodal, že 
výpovedná lehota je 3 mesiace. 

M. Sendrej chce, aby do KSC chodili do posilňovne cvičiť občania za nejaký poplatok.   

Pán starosta informoval poslancov o tom, že pán Sabol v zastúpení OZ Križovatka doručil na 
obecný úrad žiadosť o odkúpenie  nehnuteľného majetku obce Chrasť nad Hornádom – časť 
pozemku parcela registra „C“ č. 588/32 o výmere 400 m2 nachádzajúcej sa v rómskej osade za 
účelom vybudovania Rómskeho komunitného centra. Z dôvodu objasnenia záujmu o uvedenú kúpu 
pozemku bol pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva. P. Sabol spomínal, že našu rómsku 
komunitu spoznal cez jej jednotlivých členov a že robí aj farára v Cirkvi bratskej. Prezentoval 
dôvod záujmu výstavby komunitného centra, ktorým je rozvoj a podpora rómskej komunity, čiže 
komunitné centrum, by sa využívalo ako škôlka pre detí od 3 rokov, pre potreby vzdelávania 
dospelých, pre poškolské aktivity, ktoré sa teraz robia po domoch v rómskych rodinách.  Budova 
komunitného centra by mala byť dvojpodlažná, hore by boli nejaké kancelárie, dole kuchyňa, 
multifunkčná miestnosť, ktorú by mohli Rómovia využívať aj na rodinné oslavy. Stavali by to ľudia 
z osady svojpomocne. Poslanci s vybudovaním komunitného centra nesúhlasili, nakoľko ako 
spomínal p. Sabol bolo by využívané aj na oslavy, čím by sa ešte vo väčšej miere ako je to teraz 
narúšal nielen nočný kľud, ale aj celkový kľud na tejto ulici a v jej okolí. Tiež sa obávajú toho, že 
by rómsku osadu navštevovali vo veľkej miere Rómovia z iných dedín, v prípade konania 
bohoslužieb v komunitnom centre. Taktiež dôvodom nesúhlasu D. Jančárovej bolo, že ide 
odčlenenie „ovečiek“ z katolíckej cirkvi, v ktorej boli pokrstené. F. Mojcher poznamenal, že ku 
komunitnému centru by musela byť vybudovaná prístupová cesta, ktorú by musela realizovať 
a financovať obec, s čím on a ani ostatní poslanci nesúhlasili. P. Sabolovi navrhli, aby oslovil ZŠ, 
ktorú navštevujú už len detí z rómskej komunity, kde by mohol uskutočňovať poškolské aktivity 
s deťmi.  Poslanci s p. Sabolom sa dohodli, že jeho žiadosť ešte prerokujú na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.      
 
 
K bodu 12: Záver 
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zastupiteľstve a 
zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Zapísal: Mgr. Marcela Hamráková  
Overovatelia:  Darina Jančárová 
  František Mojcher 
                        
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 15. 02. 2023     Ondrej Mihňák 
                       starosta obce  



Zápisnica zo dňa 15. 02. 2023 časť 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chrasť nad Hornádom  

dňa 15. 02. 2023 
 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní jednotlivých bodov programu:  
 
A/ volí 
členov návrhovej a mandátovej komisie:  
Miroslav Jančár  
Štefan Soľana  
 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
B/Schvaľuje:  
 
Uznesenie č. 15/2023 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený program zasadnutia OZ zo dňa 15. 02. 2023 o bod Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom na I. polrok 2023. 
 
Hlasovanie  
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0   
 
 
Uznesenie č. 16/2023  
Obecné zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom na I. polrok 2023 
 
II. poveruje 
hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu.  

 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 17/2023  
Obecné zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
     prijatie municipálneho úveru vo výške 60 000 EUR poskytnutého zo strany Prima banky    
     Slovensko, a. s.  za podmienok dojednaných v príslušných úverových zmluvách. Tento úver   
     bude použitý na  financovanie investičných akcií obce. 



II. poveruje 
      starostu obce k uskutočneniu potrebných úkonov spojených s chválením a čerpaním úveru, ako    
      aj podpisom zmluvy o úver, jej dodatkov a príloh.  

 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 18/2023 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly 
dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.   
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 19/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
obce Chrasť nad Hornádom na rok 2023. 
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0   
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 20/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom rozpočtu obce Chrasť nad Hornádom na rok 2023.  
 
Hlasovanie  
Za: 6   
Proti: 1   
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 21/2023 
 
Obec Chrasť nad Hornádom vyhlasuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  
 
Hlasovanie  
Za: 7   
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
 



Uznesenie č. 22/2023 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,- EUR na nákup 
hygienickým pomôcok pre Kristiána Jančára.  
 
Hlasovanie  
Za: 7  
Proti: 0   
Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie č. 23/2023 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena školskej rady pre MŠ + ZŠ Mariána Sendreja.  
 
Hlasovanie  
Za: 7   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
 
 
Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia  
 
V Chrasti nad Hornádom  dňa 15. 02. 2023    Ondrej Mihňák 
            starosta obce  


