Zápisnica
Z verejnej schôdze
dňa 10. júna 2020 o 17.00 hod. v budove bývalej ZŠ na Hodulovom Vrchu
Program :
1. ) Otvorenie zasadnutia
2. ) Aktuálna situácia v obci
3. ) Triedenie odpadov v obci
4. ) Diskusia
5. ) Záver

1. Verejnú schôdzu otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel Hučko. Privítal na nej
prítomných poslancov, kontrolórku obce a prítomných hostí. Podľa podpísanej prezenčnej
listiny z celkového počtu päť poslancov boli prítomní štyria poslanci. Lenka Fábry- Bunčiaková
sa ospravedlnila.
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Martin
Mateják.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Petra Šimková .

2. Starosta obce Hrašné informoval prítomných hostí, z väčšej časti občanov Hodulovho Vrchu,
o aktuálnej situácii v obci Hrašné. Informoval o uskutočnených opravách v obci, okrem iného
výmena rozhlasu, reklamácia podláh v kultúrnom dome, nové ozvučenie domu smútku, oprava
strechy na budove obchodu a pohostinstva a taktiež o plánovaných zámeroch napr. oprava
hasičskej zbrojnice, obnova fasády kultúrneho domu, vybudovanie hospodárskeho dvora a iné.
3. V ďalšom bode stretnutia s občanmi sa starosta venoval problematike triedenia odpadov
v obci. Všetci prítomní dostali letáky s informáciami o triedení a kto mal záujem i vrecia na
plastový odpad.

4. Diskusia:
Pán Prachár i ďalší občania Hodulovho vrchu navrhli, aby sa pri dome p. Haruštiaka vybudoval
spomaľovač, nakoľko tadiaľ jazdia autá neprimeranou rýchlosťou a ohrozujú tak nielen deti,
ale i ostatných občanov. Starosta uvedenú žiadosť zobral na vedomie a zaradí ju na prejednanie
do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.

Obyvatelia Hodulovho vrchu taktiež informovali starostu obce o nefunkčnosti ampliónu
miestneho rozhlasu a o potrebe pridania ďalšieho ampliónu.
Predmetom diskusie bola i miestnosť v hasičskej zbrojnici na Hodulovom Vrchu, kde sa
obyvatelia Hodulovho vrchu stretávajú. Starosta obce ubezpečil občanov, že táto miestnosť
bude i naďalej slúžiť najmä pre nich, ako i pre organizáciu Jednoty dôchodcov v Hrašnom.

5. Na záver sa pán starosta poďakoval prítomným za účasť na verejnej schôdzi a schôdzu
ukončil.
V Hrašnom dňa 11.6.2020
Zapísala : Mgr. Petra Šimková
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S t arosta obce Hrašné
V Hrašnom dňa 5. júna 2020
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Pozvánka

Starosta obce Hrašné Mgr. Pavel Hučko Vás pozýva na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10. júna 2020 (streda) o 17.00 hod v budove bývalej ZŠ na Hodulovom Vrchu
a

dňa 12. júna 2020 (piatok) o 16.30 hod v kultúrnom dome v Hrašnom

Program:
1. Otvorenie schôdze

2. Triedenie odpadu v obci
3. Aktuálna situácia v obci

4. Záver

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.
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