
Z á p i s n i c a
Z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 5. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o stave prípravy projektov obce
5. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
7. Rôzne
8. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce . Podľa podpísanej 
prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli prítomní všetci poslanci, na základe 
čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. 
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Martin 
Mateják , Bc. Lenka Fábry Bunčiaková .
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková .

2.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 8 . zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva . 
Uznesenie č. 74/2019 .

3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa plnia .
Uznesenie č. 75/2019

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o stave príprav projektov 
nasledovne :

- Projekt na zateplenie kultúrneho domu zatiaľ neúspešný
- Projekt na prechod pre chodcov podaný, je vo vyhodnotení zatiaľ nemáme informáciu 

o úspešnosti
- Projekt na hasičskú zbrojnicu je vyhotovený žiadosť kompletizujeme a na budúci 

týždeň bude podaná
- Projekt na vykurovanie verejných budov prebieha je možnosť čerpania finančných 

prostriedkov vo výške 70 tis.€ na budovu obecného úradu a 30 tis. € na budovu 
kultúrneho domu

- Verejná wifi podanie neúspešné, pokúsime sa zapojiť do ďalšej výzvy na voľnú wifi 
z úradu vlády

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko ďalej informoval poslancov OcZ, že dňa 6.6.2019 dovezú 
traktor Yanmar s príslušenstvom a pracovník firmy zaškolí zamestnancov na obsluhu traktora 



Geometrický plán na pozemok p.č. 5086/50 kde má byť vybudovaný hospodársky dvor je 
vypracovaný, v piatok 7.6.2019 príde pracovník Okresného úradu posúdiť pozemok na 
vyňatie z lesného fondu . Pozemok je v spoločnom vlastníctve z obcou Kostolné . Dohoda na 
výmene pozemku v katastri obce Kostolné, z obcou Kostolné je možná .

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko ďalej informoval že DHZ Hrašné a Hodulov vrch sa zlúčia, 
s čím súhlasia všetci členovia DHZ . Zároveň bude zvolaná výročná členská schôdza . 
Uznesenie č. 76/2019

5. Účtovníčka obce pani Elena Malková podala správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018 
( Príloha č. 1)

Uznesenie č. 77/2019

6. Účtovníčka obce pani Elena Malková predložila poslancom OcZ úpravu rozpočtu obce za 
rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 (Príloha č. 2)
Uznesenie č. 78/2019

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom OcZ Protokol o výsledku kontroly 
plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ 
SR . Zistené nedostatky boli ku dnešnému dňu odstránené . (Príloha č. 3) 
Uznesenie č. 79/2019

Predsedkyňa bytovej komisie pani Mgr. Lucia Balážová podala správu o pridelení 
obecných nájomných bytov (Príloha č. 4)
Uznesenie č. 80/2019

Hlavná kontrórka obce pani Kvetoslava Jurášová predložila Návrh plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2019 (Príloha č. 5)
Uznesenie č. 81/2019

Hlavná kontrórka obce pani Kvetoslava Jurášová predložila Správu o kontrolnej činnosti za 
päť mesiacov roku 2019 . ( Príloha č. 6)
Uznesenie č. 82/2019

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
OcZ na deň 4.9.2019. V mesiacoch júl a august nebude zasadnutie OcZ .

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

Mgr. Pavel Hučko 
starosta obce

V Hrašnom dňa 7.6.2019

Zapísala : Elena Malková


