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

dňa 6. novembra 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
Program :  
1.) Otvorenie zasadnutia  
2.) Kontrola plnenia uznesení  
3.)        Návrh rozpočtu obce na roky 2020 až 2022 
4.)        Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 
5.)        Návrh VZN 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny  
            odpad a drobný stavebný odpad 
6.)        Rôzne 
7.)        Záver  
 
 
 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce. Podľa podpísanej 
prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli prítomní pri otvorení zasadnutia 
štyria poslanci. Poslankyňa Bc. Lenka Fábry Bunčiaková sa ospravedlnila a uviedla že príde 
neskôr. Na základe čoho vyhlásil  starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné.   
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová a Martin 
Mateják . 
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková . 
 
   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program  11. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 107/2019 . 
 
2. Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené  .  
Uznesenie č. 108/2019 . 
 
3. Účtovníčka obce pani Elena Malková predložila návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 na 
pripomienkovanie  .  
Poslanci uvedený návrh prerokovali a doplnili kapitálové výdavky  nasledovne :  
- vybudovanie parkoviska pri kultúrnom dome suma 20 000 € 
- vybudovanie hospodárskeho dvora pri obecnom úrade 20 000 € 
- rekonštrukcia miestnej komunikácie u Vravišov 25 000€  
- projekty na plynofikáciu a výmenu strechy budovy OcU 5 000€  
- spoluúčasť na projektoch zateplenie kultúrneho domu a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 
20 000€ . Spolu rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 90 000€ na rok 2020 .  
Do bežných výdavkov zahrnúť interiérové vybavenie kultúrneho domu (stoly, stoličky, 
vybavenie kuchyne) vo výške 10 000€, bežné opravy obecných budov ( dom smútku, 
obchodné stredisko a budova bývalej školy na Hodulovom vrchu) vo výške 13 000€ a bežné 
opravy miestnych komunikácii vo výške 15 000€  na rok 2020 . 
Uznesenie 109/2019 . 
 
4.) Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová predložila stanovisko k návrhu rozpočtu 
obce na roky 2020 – 2022 . 



Uznesenie 110/2019 . 
 
Po tomto bode rokovanie prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslankyňa Lenka 
Fábry Bunčiaková . 
 
5.) Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad . Poslanci uvedený návrh 
prerokovali a upravili poplatok za odpad pre občanov fyzické osoby, ktoré vlastnia, alebo 
užívajú nehnuteľnosť v obci Hrašné a nemajú trvalý  pobyt v obci budú platiť ročný 
poplatok vo výške 30 € . Trvale bývajúci občania budú platiť ročný poplatok 15€ za 
osobu . 
Uznesenie 111/2019. 
    
6.) Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová preložila návrh Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na  1. polrok 2020.  
Uznesenie 112/2019 
 
    Poslanec OcZ pán Jaroslav Barančin poďakoval starostovi obce za vyčistenie autobusových 
zastávok a zaistenie aby sa v týchto priestoroch nevylepovali plagáty, ďalej tlmočil 
požiadavky občanov u Taranov na orezanie stromov pod elektrickým vedením na obecných 
pozemkoch , preloženie miestneho rozhlasu pri čísle 10 na Hrašnom .  
   Poslanci informovali že funkciu domovníka pre obecné nájomné byty bude vykonávať Mgr. 
Petra Šimková, nájomníčka BD 296 byt 3D . S uvedenou domovníčkou treba spísať dohodu 
o vykonaní práce. Odmena za túto činnosť pre BD  A,B,C,D,E,F je 45 € mesačne .   
  
  Starosta obce informoval o termíne ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva . 
Všetci prítomní sa dohodli na termíne 13.12.2019 o 16,00 hod. v zasadačke OcU .  
Toto zasadnutie bude spojené z vianočným posedením pracovníkov obce  .  
  Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil .  
 
V Hrašnom 6. Novembra 2019  
 
Zapísala: Elena Malková  
 
 
    Starosta obce :  
                                                                                             Mgr. Pavel Hučko    


