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

dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
 
 
Program :  
1.) Otvorenie zasadnutia  
2.) Kontrola plnenia uznesení  
3.)        Návrh Dodatku č. 1 k VZN  2/2011 o niektorých podmienkach držania psov   
4.)        Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
            komunálne odpady a DSO  
5.)        Návrh VZN 2/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  
6.)        Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 
7.)        Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva 
8.)        Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018   
9.)        Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov Hrašné  
10.)      Určenie náhrad pre starostu obce za prepravu, za telefón  
11.)      Komunikačné vybavenie pre starostu obce  
12.)      Zimná údržba miestnych komunikácii 
13.)      Určenie správcu kultúrneho domu 
14.)      Určenie volebných obvodov pre poslancov OcZ   
15.)      Určenie správcu domu smútku   
16.)      Rôzne 
17.)      Záver 
 
 
 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce p. Jurášovú. 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 schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 5/2018 . 
 
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,  Bc. Lenka 
Fábry Bunčiaková a Martin Mateják . 
Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení starosta určil p. Bc. Lenku Fábry Bunčiakovú 
a Martina Matejáka  .  
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková . 
 
2. Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené . Uznesenie č. 6/2018  
 
 



3.  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh Dodatku č. 1 k VZN  2/2011 o niektorých 
podmienkach držania psov , kde sa podrobnejšie upravujú podmienky držania psov na území 
obce . Uznesenie č. 7/2018 . 
 
4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO . Mení sa § 2 Daň za psa, sadzba 
dane za psa držaného v obecných nájomných bytoch sa určuje na 15€ ročne a za každého 
ďalšieho psa sa určuje na 20€ ročne . Uznesenie č. 8/2018 . 
   
5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil Návrh VZN 2/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov upravený podľa aktuálne platného zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na 
rozvoj bývania a sociálnom bývaní . Uznesenie č. 9/2018 . 
 
6. Pracovníčka poverená vedením účtovníctva, tvorby a úpravy rozpočtu obce pani Elena 
Malková predložila návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3 . Úprava 
v príjmovej časti rozpočtu vo výške 19 790€ a úprava vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 
4 345€ . Uznesenie č. 10/2018 . 
 
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko navrhol zriadenie komisii obecného zastupiteľstva  a to 
komisiu bytovú, výstavby a rozvoja obce a komisiu školstva, kultúry, telovýchovy a športu , 
určenie náplne ich práce, predsedu komisie a  členov komisií s tým, že tento návrh sa môže 
zmeniť, alebo doplniť podľa návrhov poslancov. Uznesenie č. 11/2018 .  Ďalej navrhol zriadiť 
komisiu podľa č. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného poriadku 
pri výkone funkcii verejných funkcionárov . Uznesenie č. 12 /2018 .  
 
8. Pracovníčka poverená vedením účtovníctva pani Elena Malková navrhla poslancom určiť 
pracovníkov zodpovedných za vykonanie inventarizácie obecného majetku . Zloženie 
inventarizačných komisii tvorí súčasť tejto zápisnice . Uznesenie č. 13/2018 .  
 
9. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Jednoty dôchodcov Hrašné o schválenie 
dotácie na rok 2019 . V žiadosti sú rozpísané jednotlivé akcie, ktoré plánuje jednota 
dôchodcov uskutočniť v roku 2019 . Výška požadovanej dotácie 500€  . Uznesenie 14/2018 .  
 
10. Pracovníčka poverená vedením účtovníctva pani Elena Malková navrhla poslancom určiť 
náhrady pre starostu obce za prepravu vlastným osobným motorovým  vozidlom  pre 
služobné účely a za používanie vlastného mobilného telefónu  pre služobné účely . Starosta 
obce navrhol zakúpenie služobného mobilu, ktorý by bol k dispozícii pre všetkých 
zamestnancov obce . Ďalej konštatoval, že výhľadovo je nutné zakúpiť osobné motorové 
vozidlo pre potreby obce .  
Uznesenie č. 15/2018 
 
11. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal poslancov o odsúhlasenie komunikačného 
vybavenia vo svojej kancelárii nakoľko sa tam nenachádza počítač, tlačiareň ani prístup na 
internet . Starosta vyhlásil že pre potreby obce bude stačiť počítač bez manažérskych funkcii. 
 Uznesenie č. 16/2018 
 



12. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko prizval na zasadnutie OcZ pána Jána Ferianca, ktorý 
zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácii. Pán Ferianec podal správu o tom ako 
doteraz prebiehala zimná údržba miestnych komunikácii. Starosta obce požiadal pána 
Ferianca aby sa vykonávala zimná údržba v takom rozsahu aby boli miestne komunikácie 
zjazdné už pri odchodoch prvých ranných autobusov z obce . Treba prehŕnať miestne 
komunikácie i keď sneží, nečakať až prestane snežiť, takisto treba miestne komunikácie 
priebežne posýpať posypovou soľou hlavne v kopcovitom teréne aby boli bezpečne zjazdné . 
Pán Ferianec požiadal starostu aby zabezpečil posypovú soľ a aby táto bola uskladnená 
v suchom prostredí,  aby sa dala bezpečne použiť v prípade potreby .  Pán Ferianec 
informoval starostu obce, že prehŕnanie miestnych komunikácii trvá 6 hodín a posýpanie 
miestnych komunikácii trvá 4 hodiny ak sa robí zimná údržba všetkých miestnych 
komunikácii naraz .  Starosta obce  predložil poslancom OcZ zámer do budúcna zakúpiť 
mechanizmy na zimnú údržbu chodníkov a miestnych komunikcii, aby si obec vedela tieto 
služby zabezpečiť vo vlastnej réžii .  Uznesenie č. 17/2018  
 
13. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ  o nutnosti určenia správcu 
kultúrneho domu. Keďže je kultúrny dom po oprave, občania majú záujem o využívanie 
kultúrneho domu na oslavy a posedenia pri rôznych príležitostiach . Starosta obce navrhol 
aby správcu kultúrneho domu vykonávala pani Zdenka Pražienková, zamestnankyňa obce .  
Uznesenie č. 18/2018  
 
 
14. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko navrhol rozdelenie volebných obvodov pre poslancov 
OcZ  . Poslanci si rozdelili volebné obvody nasledovne :  
 
Volebný obvod 1 : Centrum Hrašné – poslankyňa Zdenka Jakubcová   
Volebný obvod 2 : Hodulov vrch – poslankyňa Bc. Lenka Fábry Bunčiaková 
Volebný obvod 3: U taranov, U Rumankov a Žadovec – poslankyňa Mgr. Lucia Balážová  
Volebný obvod 4 : u Zábojníkov, u Vravišov , u Biesov a Polákov vrch – poslanec Martin 
Mateják  
Volebný obvod 5 : u Malkov, u Tomišov a u Štefíkov – poslanec Jaroslav Barančin   
Uznesenie č. 19/2018  
 
15. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ  o nutnosti určenia správcu 
domu smútku . Jedná sa o prípravu domu smútku na smútočný obrad a obsluhu zariadenia 
na prenos smútočnej hudby a smútočnej reči . Starosta obce navrhol aby správkyňu  domu  
smútku vykonávala pani Zdenka Pražienková, zamestnankyňa obce .  
Uznesenie č. 20/2018  
 
16. . Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZo nutnosti dať  vypracovať 
v čo najkratšom čase územný plán obce, nakoľko obec takýto dokument nemá doposiaľ 
vypracovaný .  Uznesenie č. 21/2018 . 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o nutnosti zmeny  štatutárneho 
orgánu konateľa za Obec Hrašné   v spoločnosti Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o 
z dôvodu zániku mandátu štatutára obce Hrašné pána Vladimíra Stančíka .  Nový štatutárny 



orgán konateľa za Obec Hrašné   v spoločnosti Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o a nový 
konateľ  za Obec Hrašné bude novozvolený starosta obce pán Mgr. Pavel Hučko od 7.12.2018  .  
Uznesenie č. 22/2018 

 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o nutnosti zmeny zástupcu za 
Obec Hrašné v spoločnosti DOLINY, spol .s.r.o z dôvodu  zániku mandátu štatutára obce 
Hrašné pána Vladimíra Stančíka . Nový zástupca za Obec Hrašné v spoločnosti DOLINY spol. s.r.o 
bude Mgr. Pavel Hučko, novozvolený starosta obce Hrašné od 7.12.2018 . 
Uznesenie č. 23/2018 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal poslancov OcZ o spoluprácu pri zabezpečení 
údržbárskych prác v obecných nájomných bytoch, ktorá bude vykonávaná dodávateľským 
spôsobom . Obec Hrašné doposiaľ nemá vyriešenú údržbu obecných nájomných bytov.  
Poslanci sa k uvedenému vyjadria na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva .  
 
Hlavná kontrolórka obce pani Kvetoslava Jurášová predložila Správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za II. polrok 2018 .  
Uznesenie č. 24/2018  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom OcZ žiadosť bývalého starostu obce 
pána Vladimíra Stančíka o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018  z dôvodu 
nemožnosti vyčerpania dovolenky pre dlhodobú PN . Zostatok nevyčerpanej dovolenky  
je 2 dni . Uznesenie č. 25/2018 .  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko poukázal na nutnosť vyčistenia obecného pozemku za 
kultúrnym domom . Pozemok sa nachádza pri hlavnej ceste a kazí prvý dojem pri vstupe do 
obce smerom od Myjavy .  Uvedený pozemok chce upraviť a vytvoriť parkovacie miesta pre 
akcie v kultúrnom dome .   
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko poukázal na staré dvere za hlavným  vchodom do 
kultúrneho domu. Kultúrny dom je po oprave a dvere zostali neošetrené a tým kazia celkový 
prvý dojem pri vstupe do kultúrneho domu . Požiadal poslancov aby navrhli riešenie na 
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva .  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o potrebe zakúpenia gúm na 
automobil RENAUT , ktorý vyváža komunálny odpad . Preverí možnosti , potrebu finančných 
prostriedkov a podá bližšie informácie na najbližšom zasadnutí OcZ .  
 
Poslanec OcZ pán Jaroslav Barančin upozornil starostu obce, že v kultúrnom dome nie sú 
utesnené vývody na osadenie odsávania v kuchyni, ktoré je treba utesniť, aby do kuchyne 
neprúdil studený vzduch z vonkajšieho prostredia.  Ďalej upozornil, že pri výmene okien sa 
pozabudlo na okno pod javiskom, ktoré je pôvodné, je prasknuté a do sály kultúrneho domu 
preniká z vonkajšieho prostredia studený vzduch .  Starosta obce prisľúbil vyriešiť uvedený 
problém v čo najkratšom čase .   
 



Poslanec OcZ pán Jaroslav Barančin  poukázal na potrebu výmeny informačných tabúľ pri 
obecnom úrade. Tabule sú staré, hrdzavé kazia vzhľad obce .  Starosta obce preverí ceny 
nových informačných tabúľ a podá informáciu na najbližšom zasadnutí OcZ .   
 
Poslanec OcZ pán Jaroslav Barančin  poukázal na reklamu  firmy MASLEN . Reklama, ktorá je 
umiestnená na území obce nie je ošetrená  žiadnou zmluvou . Treba vyriešiť uvedený stav 
a to legalizáciou reklamy firmy MASLEN alebo odstránenie reklamy z územia obce .  Starosta 
obce podá informáciu na najbližšom zasadnutí OcZ .  
 
 
Poslanec OcZ pán Jaroslav Barančin  požiadal starostu o preverenie  stavby pána Milana 
Ťažkého , ktoré sa riešilo už na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva . Starosta 
obce si vyžiada podklady k uvedenej stavbe a podá informáciu na najbližšom zasadnutí OcZ .  
 
Poslankyňa obce pani Zdenka Jakubcová predniesla ústnu sťažnosť pani Anny Biesovej na 
svojho suseda Milana Vydareného, že parkuje svoje osobné motorové vozidlo na obecnom 
pozemku pri jej dome a nemá na to súhlas od obce . Chce aby si svoje autá parkoval vo 
svojom dvore na svojom pozemku . Starosta obce preverí uvedený stav a podá informáciu na 
najbližšom zasadnutí OcZ .  
 
Poslanci OcZ sa dohodli, že zorganizujú akciu Silvester 2018 v kultúrnom dome . Starosta 
obce nemá žiadne námietky voči uvedenej akcii .  
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 
 
 
 
                                                                                                         .................................... 
                                                                                                           Mgr. Pavel Hučko  
                                                                                                             starosta obce   
  
 
 
Overovatelia :  
 
Bc. Lenka Fábry Bunčiaková  ...........................................  dňa ......................... 
 
Martin Mateják     .............................................................   dňa ....................... 
 
 
 
V Hrašnom dňa 13.12.2018 
 
Zapísala : Elena Malková  


