
Z á p i s n i c a 
z pätnásteho neplánovaného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 29. mája 2020 o 20.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom 
 
 
Program :  
1.) Otvorenie zasadnutia  
2.) Schválenie programu 
3.)        Ukončenie prenájmu priestorov pre COOP Jednota Trenčín 
4.)        Prenájom priestorov predajne potravín  
5.)        Záver 
 
  1.   Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Mgr. Pavel Hučko, ktorý privítal prítomných 
poslancov na rokovaní .  
 
    Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria poslanci obecného 
zastupiteľstva z celkového počtu päť poslancov  a tým je splnená podmienka uznášania 
schopnosti obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného 
zastupiteľstva . 
  Prítomní poslanci : Jaroslav Barančin. Mgr. Lucia Balážová,  Zdenka Jakubcová a Martin 
Mateják.  
  Neprítomná : Bc. Lenka Fábry - Bunčiaková  . 
 
 2.   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program  15. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 150/2020 . 
 
3.   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva so 
vzniknutou situáciou – zatvorením predajne potravín v obci firmou COOP Jednota Trenčín 
dňom 15 . mája 2020 . Nájomca COOP Jednota Trenčín zatvoril prevádzku potravín bez 
udania dôvodu a bez zaslania výpovede z nájmu Obci Hrašné, pričom odviezla všetok tovar 
z predajne  a odviezli si časť svojho zariadenia .    Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  ukončil 
platnosť nájomnej zmluvy ku dňu 31.5.2020 z dôvodu hrubého porušenia zmluvných 
podmienok. Zároveň požaduje od COOP Jednoty Trenčín uviesť priestory do pôvodného 
stavu – opraviť steny a vymaľovať prenajímané priestory .  
Uznesenie č. 151/2020 . 
 
4.       Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  začal z vlastnej iniciatívy hľadať nového nájomcu pre 
prevádzku potravín v obci . Prihlásili sa  záujemcovia : Ján Kubík – MATYTO s.r.o , Stará 
Turá , Stanislav Duga – AS bit, s.r.o , Myjava , Soňa Tomašechová – Myjavská Pekáreň, s.r.o  
Poriadie , a Ing. Jana Gergelyová – GEVIS  s.r.o Čachtice . 
   Poslanci uvedené ponuky posúdili a navrhli aby uspel záujemca ktorý zachová sortiment 
aký ponúkal predošlý nájomca teda potraviny, rozličný drogériový tovar, mäso a mäsové 
výrobky . Ďalšie podmienky sú doba prenájmu minimálne na 10 rokov, 3 – mesačná 
výpovedná lehota, otváracia doba predĺžená do 17, 00 hod. a výška mesačného nájmu 250 € . 
 Začiatok prenájmu dňom 5. Júna 2020 .  
  Tieto podmienky spĺňa spoločnosť GEVIS  s.r.o so sídlom v Čachticiach  .   
  Uznesenie č. 152/2020 



 
5.  Starosta obce poďakoval poslancov Obecného zastupiteľstva za účasť na neplánovanom 
rokovaní a zasadnutie ukončil . 
 
                                                                                                                 Starosta obce : 
                                                                                                                 Mgr. Pavel Hučko   
Zapísala : Elena Malková  
 
V Hrašnom 29. mája 2020  


