Zápisnica
Z verejnej schôdze
dňa 12. júna 2020 o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Hrašnom
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 a prítomných hostí. Podľa podpísanej prezenčnej listiny z celkového
počtu päť poslancov boli prítomní traja poslanci. Lenka Fábry- Bunčiaková a Zdenka
Jakubcová sa ospravedlnili.
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Mgr. Lucia Balážová, Martin Mateják.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Petra Šimková .

2. Starosta obce Hrašné informoval prítomných hostí o aktuálnej situácii v obci Hrašné.
Informoval o opravách, ktoré sa v obci vykonali, ako napríklad oprava strechy na budove
obchodu a pohostinstva, reklamácia podláh v kultúrnom dome, výmena rozhlasu a ozvučenia
v dome smútku, opravy v materskej škole a iné. Taktiež oboznámil občanov s akciami
a činnosťami, ktoré sa plánujú v budúcnosti realizovať ako napr. obnova fasády kultúrneho
domu a zakúpenie nového vybavenia do kultúrneho domu (stoly, stoličky, riady), oprava
hasičskej zbrojnice, vybudovanie hospodárskeho dvora s kotercom, opravy ciest a oprava
budovy obecného úradu (výmena kúrenia a strechy). Zároveň informoval občanov obce Hrašné
o veľmi aktuálnej téme- potraviny v obci Hrašné, ktoré sú v štádiu riešenia a onedlho by sa mali
opäť otvoriť, čo občanov potešilo. Starosta upozornil občanov na problémy, ktoré sa vyskytli
na miestnom cintoríne a z toho dôvodu budú brány cintorína zamknuté, odomknutá bude len
bránka pri hlavnom vchode a v prípade potreby (pohreb, budovanie alebo rekonštrukcia
hrobového miesta) budú kľúče od brán k dispozícii v dome smútku alebo na obecnom úrade.
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 Miko sa informoval u pána starostu na situáciu s pitnou vodou v obci Hrašné. Uvedená
situácia sa rieši, starosta jedná s TVK o pripojení obce na Čachtický prameň.
Pán Baláž pochválil prácu obecného zastupiteľstva obce Hrašné a zároveň sa informoval na
možnosť stavebných pozemkov v obci, aby obec prilákala mladých ľudí. Problematika
stavebných pozemkov v obci sa rieši, je potrebné, aby mala obec vypracovaný územný plán
obce, na čom sa pracuje.

Pani Švecová sa zaujímala o vybudovanie kanalizácie v obci. Vybudovanie kanalizácie sa
v súčasnosti neplánuje, nakoľko je náročne nielen finančne, ale i vzhľadom na rozsiahlosť a
rozdrobenosť katastrálneho územia.
Pán Miko informoval, že na ihrisku nefunguje osvetlenie.

Pán Polák navrhol, aby sa na Polákovom vrchu vybudoval spomaľovač, nakoľko tadiaľ jazdia
autá neprimeranou rýchlosťou a ohrozujú občanov. Starosta uvedenú žiadosť zobral na
vedomie a zaradí ju na prejednanie do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.

Zároveň p. Polák informoval, že most pod Polákovým vrchom je v dezolátnom stave
a potrebuje rekonštrukciu a chýba na ňom časť zábradlia. Starosta i túto žiadosť zobral na
vedomie a zaradí ju na prejednanie do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.

Pani Machlová s manželom informovali, že sa pri ich dome otáča smetiarske auto a v prípade
nepriaznivého počasia im poškodzuje pozemok. Starosta prisľúbil, že sa opraví cesta u Tomišov
a vyrieši si i uvedený problém.

5. Na záver sa pán starosta poďakoval prítomným za účasť na verejnej schôdzi a schôdzu
ukončil.
V Hrašnom dňa 15.6.2020
Zapísala : Mgr. Petra Šimková
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PREZENČNÁ

LISTINA

Z verejnej schôdze konanej dňa 12.06.2020

o 16.30 hod v kultúrnom dome v Hrašnom

Prítomní:

Starosta :

Poslanci:

Zdenka Jakubcová
Martin Mateják

Mgr. Lucia Balážová

Hlavný kontrolór obce: Kvetoslava Jurášová
Zapisovateľ : Mgr. Petra Šimková
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