
Z á p i s n i c a 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 10. marca  2021 o 16.30 hod. v hlavnej sále Kultúrneho domu v Hrašnom 
Program:   

 1. Otvorenie zasadnutia  

 2. Schválenie programu   

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. 17:05 opakované prejednanie elektrickej prípojky- prizvaný žiadateľ p. Milan Štefík 

 5. 17:30 prenájom priestorov Pohostinstva Hrašné- prizvaný nájomca p. Ján Bičian 

 6. 18:00 stretnutie s novým lesným hospodárom Spoločných lesov Hrašné- Kostolné- 

prizvaný    

       p. Roman Petrgalovič 

 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Vladimír Barančin 

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hrašné za rok 2020 

 9. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Hrašné za rok 2020 

10. Služba Hlásenie rozhlasu- predstavenie a návrhy 

11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Rastislav Omasta- upresnenie   

12. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné  

13. Záver 

 

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

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program 21. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Uznesenie č. 204/2021. 
 

3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.  
Uznesenie č. 205/2021 
 

4. V tomto bode sa zastupiteľstva zúčastnil p. Miroslav Štefík, ktorý zastupoval otca p. 
Milana Štefíka vo veci prejednania elektrickej prípojky pri dome s.č. 237. Poslanci sa s p. 
Štefíkom dohodli, že si vykope trasu na elektrickú prípojku, ktorú si dá následne zamerať 
a zakresliť geometrickým plánom a bude zriadené vecné bremeno na p.č. 8507. Elektrické 



vedenie bude vedené podtláčkou cesty. Po prejednaní uvedeného p. Štefík odišiel zo 
zastupiteľstva. Uznesenie č. 206/2021 

5. Starosta obce predniesol poslancom zastupiteľstva žiadosť p. Vladimíra Barančina 
o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 5075/7, parcela registra „C“, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 114 m², LV 973. Poslanci sa dohodli, že sa na uvedenú parcelu pôjdu 
pozrieť a žiadosť p. Barančina budú prejednávať na nasledujúcom zastupiteľstve.  
 

6. Starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Milana Štefíka, bytom Hrašné 38 
o predbežný súhlas na kúpu časti pozemku p.č.11545/4 vo vlastníctve obce, ktorý sa 
nachádza pod garážou p. Štefíka. Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na predaj 
pozemku. Konečné stanovisko obec vydá po odčlenení pozemku geometrickým plánom 
a zameraním v teréne za prítomnosti zástupcu obce.   
Uznesenie č. 207/2021 
 

7. V tomto bode sa obecného zastupiteľstva zúčastnil p. Ján Bičian, nájomca Pohostinstva 
v obci Hrašné. Poslanci obecného zastupiteľstva sa s p. Bičianom dohodli, že si spíše 
zoznam investícií, ktoré urobil do priestorov pohostinstva a na základe toho sa bude jednať 
na ďaľšom zastupiteľstve.  
 

8. V tomto bode sa obecného zastupiteľstva zúčastnil p. Roman Petrgalovič, nový lesný 
hospodár Spoločných lesov Hrašné -Kostolné. Pán Petrgalovič sa predstavil poslancom 
obecného zastupiteľstva a popísal svoju predstavu o práci v lesoch obce Hrašné.  
 

9. Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hrašné za rok 2020. 
Uznesenie č. 208/2021 
 

10. Starosta obce Hrašné Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie Záverečný účet 
obce Hrašné za rok 2020. 
Uznesenie č. 209/2021 
 

11. Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 
Uznesenie č. 210/2021 
 

12. Pracovníčka obecného úradu Mgr. Petra Šimková oboznámila poslancov so službou 
Hlásenie rozhlasu.  
Uznesenie č. 211/2021 
 

13. Starosta obce informoval poslancov o odpredaji pozemku p. Rastislavovi Omastovi. 
Uvedené prejednal s právnikom p. Pražienkom a zistil, že nie je potrebné vyhlásenie 
verejnej súťaže, ale pozemok môže byť predaný priamym predajom po odčlenení pozemku 
od lesa. 
Uznesenie č. 212/2021 
 

14. Rôzne: 
 
Uznesenie č. 213/2021 
 



Starosta obce informoval poslancov o tom, že firma ENVI-PAK, a.s. vypovedala obci Hrašné 
zmluvu k 31.3.2021.  
 
Starosta informoval poslancov, že v obci Hrašné od januára 2021 začali prebiehať 
vymeriavacie práce na pozemkové úpravy, ktoré budú prebiehať 4-5 rokov.  
 
Starosta informoval poslancov, že ku dňu konania obecného zastupiteľstva bolo rozdané 
občanom obce Hrašné 80 kusov kompostérov a ďalších 84 kusov je objednaných a po dodaní 
budú rozdané občanom obce Hrašné.  
 
Starosta informoval poslancov, že sa mu podarilo podpísať zmluvu s NsP Myjava a tým 
pádom sa v obci Hrašné opätovne bude vykonávať testovanie na COVID 19 počas 
nasledovných sobôt t.j. 13.3.2021, 20.3.2021 a 27.3.2021.  
 
Starosta sa poďakoval poslancom za roznesenie respirátorov, rúšok a dezinfekcií pre občanov 
obce Hrašné nad 65 rokov.  
 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že objednal sklápací stĺpik a tabuľu 
zákaz vjazdu, ktoré sa osadia sa na chodník, ktorý vedie k zastávke SAD na Hodulovom 
vrchu, aby uvedený chodník nevyužívali osobné autá na prejazd.  
Uznesenie č. 214/2021 
 
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za prácu vykonanú v roku 2020 
a zaželal veľa zdravia, úspechov a úspešnú spoluprácu i v roku 2021. 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktorý bol predbežne daný na polovicu apríla, presný dátum bude 
určený na základe epidemiologickej situácie a platných nariadení. 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 
 
 
V Hrašnom dňa 11.03.2021 
Zapísala : Mgr. Petra Šimková   
 
 
 

    ....................................  
Mgr. Pavel Hučko, starosta obce 

 
 


