
Z á p i s n i c a 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 7. októbra  2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
 

Program:   
 1. Otvorenie zasadnutia  
 2. Schválenie programu   
 3. Kontrola plnenia uznesení 
 4. Prerokovanie žiadosti  Ing. Václavka a Ing. Václavkovej na odkúpenie časti pozemku  
     C KN  8450/ 7  a C KN 8667/21 
 5. Prerokovanie žiadosti p. Omastu a p. Omastovej o odkúpenie časti pozemku  
     E KN 8667/12 
 6 . Prerokovanie žiadosti p. Sopóciho o odkúpenie časti pozemku C KN 9955  
 7. Umiestnenie stĺpikov na chodník k zastávke SAD 
 8. Prerokovanie žiadosti p. Švancaru o odkúpenie časti pozemku C KN 4212/1 
 9. Žiadosť p. Poláka o povolenie na umiestnenie bilboardov na obecných pozemkoch  
10.Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 a č. 4  
11.Riešenie kuchynského odpadu 
12.Rôzne 
13.Záver   
 
1. Zasadnutie 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 Bc. Lenka 
Fábry Bunčiaková .  
Poslanec Martin Mateják bol pred vchodom do rokovacej miestnosti vyzvaný ostatnými 
poslancami, aby sa zasadnutia nezúčastnil, nakoľko na pracovisku jeho manželky bol 
potvrdený pozitívny prípad výskytu Covid 19 a čaká sa na testovanie  .  
 
Na zasadnutí bola prítomná hlavná kontrolórka p. Kvetoslava Jurášová .  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko určil za zapisovateľku zápisnice p. Elenu Malkovú .  
 
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil prítomných s programom, ktorý bol uvedený 
na pozvánke s tým, že bod rôzne rozšíril o ďalšie body. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať 
podľa tohto programu . Uznesenie č. 168/2020. 
 
3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal Mgr. Pavel Hučko, starostta obce . Uznesenia uložené 
na minulom zasadnutí sú priebežne plnené .  Uznesenie číslo 169/2020. 
 
4. Prerokovanie žiadosti  Ing. Václavka a Ing. Václavkovej na odkúpenie časti pozemku  
    C KN  8450/ 7 a C KN 8667/21 
    



Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh na odpredaj časti obecných pozemkov na  
základe žiadosti Ing. Ivana Václavka a Ing. Gabriely Václavkovej C KN  8450/ 7 - zastavaná 
plocha a nádvorie  a C KN 8667/21 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Hrašné . Uznesenie č. 
170/2020.  
 
5. Prerokovanie žiadosti p. Omastu a P. Omastovej odkúpenie časti pozemku  E KN 8667/12 
  
  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh na odpredaj časti obecného pozemku na 
základe žiadosti Rastislava Omastu a Magdalény Omastovej o odkúpenie časti pozemku E 
KN 8667/12, v  k.ú. Hrašné   .  Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas s tým, že po 
odčlenení pozemku geometrickým plánom a zameraním v teréne za prítomnosti zástupcu obce 
bude spôsob prevodu vlastníctva pozemku na základe verejnej obchodnej súťaže . Uznesenie 
č. 171/2020 
 
6 . Prerokovanie žiadosti p. Sopóciho o odkúpenie časti pozemku C KN 9955 
     
    Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh na odpredaj časti obecného pozemku  na 
základe žiadosti Emila Sopóciho  o odkúpenie časti pozemku C KN 9955, v  k.ú. Hrašné . 
Uznesenie č. 172/2020 . 
Poslanec Jaroslav Barančin odišiel zo zasadnutia z pracovných dôvodov .   
 
7. Umiestnenie stĺpikov na chodník k zastávke SAD  
 
  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil ústnu žiadosť pána Soviša a manželky Eleny 
Sovišovej o osadenie stĺpika na chodník, ktorý vedie k zastávke SAD, z dôvodu, že  uvedený 
chodník využívajú osobné autá na prejazd na cestu . Uznesenie č. 173/2020 . 
 
8. Prerokovanie žiadosti p. Švancaru Michala, bytom Kostolné 317 o odkúpenie časti  
pozemku C KN 4212/1 
 
    Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh na odpredaj časti obecného pozemku  na 
základe žiadosti p. Michala Švancaru, bytom Kostolné 317 o odkúpenie časti pozemku C KN 
4212/1 v k.ú. Kostolné . Starosta obce predložil ústnu požiadavku starostu obce Kostolné p. 
Cibulku, aby sa rokovanie o uvedenej žiadosti presunulo na budúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Uznesenie č. 174/2020 
     
9. Prerokovanie žiadosti p. Miloša Poláka – Fajnprezent o povolenie na umiestnenie 
bilboadov na obecných pozemkoch 
 
   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť pána Miloša Poláka-Fajnprezent 
o povolenie na umiestnenie reklamných bilboardov na obecných pozemkoch vedľa miestnej 
komunikácie obce Hrašné smerom do Štefíkov, alebo v smere do Starej Turej v počte 1 až 3 
ks o rozmere 2x5 m . Uznesenie č. 175/2020 .  
 
10. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 a č. 4  
 
    Účtovníčka obce p. Elena Malková predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na 
úpravu rozpočtu za rozpočtový rok 2020 . Poslanci OcZ uvedený návrh prerokovali bez 
pripomienok . Uznesenie č. 176/2020  
 



11. Riešenie kuchynského odpadu 
 
      Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o potrebe riešenia 
kuchynského odpadu v obci KBO, nakoľko sa novelizoval zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
s účinnosťou od 1.1.2021 . Navrhol zakúpenie 300 l kompostérov na KBO do každej 
domácnosti .  Zároveň informoval, že preverí možnosť získania finančných prostriedkov na 
uvedený účel z Enviromantálneho fondu . Uznesenie č. 177/2020 
 
Poslanec Jaroslav Barančin sa vrátil na zasadnutie obecného zastupiteľstva . 
 
 
12. Rôzne :  
 
   - Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil obecnému zastupiteľstvu správu o výchovno 
vzdelávacej činnosti za rok 2019/2020 vypracovanú riaditeľkou MŠ Monikou Hučkovou .   
     Uznesenie č. 178/2020  
  - Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil obecnému zastupiteľstvu kúpnu zmluvu pre 
Obec Stará Myjava na Rozvoj cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou – cyklochodník . 
    Uznesenie č. 179/2020. 
  - Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť nájomcu Jána Bičiana na opravu 
zábradlia, oporného múrika  a prístrešku pred vstupom do pohostinstva Hrašné . 
    Uznesenie č. 180/2020 
  -  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na realizáciu 
nápisu Kultúrny dom a znak obce na fasádu kultúrneho domu . Na ďalšie zasadnutia OcZ 
doloží cenovú ponuku na realizáciu diela  
   Uznesenie č. 181/2020 
  -  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko navrhol pri príležitosti mesiaca účty k starším vyhotoviť 
a doručiť každému dôchodcovi prihlásenému na trvalý pobyt v obci kalendár, ktorý dá 
vyhotoviť starosta obce. Posedenie tento rok nebude . 
   Uznesenie č. 182/2020 
- Starosta obce Mgr. Pavel Hučko navrhol, aby bol v osade u Biesov prehĺbený do hĺbky  

1 m odvodňovací kanál, ktorý odvádza vodu z kanálov z hlavnej cesty. Odvodňovací 
kanál je zanesený a voda sa vylieva na okolité pozemky.   

  Uznesenie č. 183/2020 
- Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol dohodnutý na deň 

11.11.2020 o 17,00 hod.  
Ďalšie informácie starostu obce :  
- Zaradenie DHZ do kategórie B 
- Pán Uher Ján skupuje pozemky na Hodulovom vrchu  
- Pán Prachár chce stavať chránenú dielňu bez povolenia 
- Nezhody medzi obyvateľmi obce  
- P. Miková na Polákovom vrchu chce vybudovať parkovisko pri rodinnom dome 

a vyrúbať 1 ks suchý orech 
- Na hospodársky dvor treba ešte osadiť spodnú bránu a dielo bude hotové 
- Spodnú bránu na hasičskej zbrojnici natrú hasiči obec im dodá farby 
- Na Polákovom vrchu nebudú umiestnené spomaľovače, občania tejto osady s tým 

nesúhlasia .  
 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva 
a ostatným prítomným,  za účasť na  rokovaní a zasadnutie ukončil . 



 
                                                                                                                 Starosta obce : 
                                                                                                                 Mgr. Pavel Hučko   
Zapísala : Elena Malková  
 
V Hrašnom 12. októbra 2020  
 


