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

dňa 20. mája 2020 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu v Hrašnom 
 
 Program :  
1.) Otvorenie zasadnutia  
2.) Schválenie programu 
3.)        Kontrola plnenia uznesení 
4.)        Prenájom priestorov v HZ Hodulov vrch – Ing. Pribiš Ján  
5.)        Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Ing. Václavek Ivana a Ing. Václavková Gabriela 
6.)        Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Boháč Ján  
7.)        Žiadosť o súhlas k zriadeniu vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí  
             p. Barančin Jaroslav ml. 
8.)        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 
9.)        Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019   
10.)       Správa o výsledku inventarizácie obce za rok 2019 
11.)       Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2019 
12.)       Správa o plnení rozpočtu obce na I. štvrťrok 2020    
13.)       Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 
14.)       Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2  
15.)       Oplotenie a úprava hospodárskeho dvora obce  
16.)       Opravy miestnych komunikácii 
17.)       Určenie zástupcov valného zhromaždenia za Obec Hrašné pre s.r.o Spoločné Lesy  
             Hrašné – Kostolné z poslancov obecného zastupiteľstva 
18.)       Návrh na uskutočnenie obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2020 v priestoroch  
             bývalej školy na Hodulovom vrchu  
19.)       Rôzne :  
             - riešenie prístupovej cesty k rodine Križanovej v osade Žadovec  
            -  p. Sovišová Elena  výmena pozemku na Hodulovom vrchu  - cesta k zastávke SAD  
            -  ukončenie reklamácie podlahy v kultúrnom dome 
            - realizácia zateplenia kultúrneho domu – projekt MAS Myjava 
       - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu 
       -  dotácia pre DHZ Hrašné zo štátneho rozpočtu 
       - náter strechy na obchodnom centre členmi DHZ Hrašné  
      -  oprava a výmena miestneho rozhlasu  
      -  oprava ozvučenia v dome smútku  
     -   návrh na uzamknutie spodnej brány na miestnom cintoríne 
     -   zmluva Envi-Pak – plasty 
     -   údržbárske práce v materskej škole 
     -  oprava dlažby v nájomných bytových domoch, kontrola HP 
    -   oprava šatní na ihrisku 
    -   ICS systém nedoplatky 
    -   ponuka opravy miestnych komunikácii studeným asfaltom 
    -   opatrenia v rámci šírenia nebezpečnej nákazy COVID 19  
   -    riešenie triedeného odpadu 
   -   riešenie odpadu na Hodulovom vrchu 
   -  vyčistenie dvora pre biologický – rastlinný odpad na Hodulovom vrchu 
   -  riešenie váh na kuka voz 
   -  cesta na skládku odpadov  
   -  sťažnosť na p. Habardu  na trativod zo septiku – podozrenie   



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 štyria  poslanci, na základe 
čoho vyhlásil  starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.   
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,  
Martin Mateják .  Poslankyňa  Bc. Lenka Fábry Bunčiaková sa ospravedlnila  . 
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková . 
 
2.   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program  14. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 131/2020 . 
 
3.   Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené  .  
Uznesenie č. 132/2020 . 
 
4.  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko   predložil poslancom doplnenú žiadosť pána Ing. Pribiša 
Jána, bytom Stará Turá, ul. SNP 3/8  o prenájom miestností v obecnej budove s.č. 291 . 
Poslanci obecného zastupiteľstva  doplnenú žiadosť posúdili a  nesúhlasia s prenájmom 
miestností pre žiadateľa za účelom skladovania vecí náležiacich k rodinnému domu 
a ukladajú žiadateľovi povinnosť zamurovať dvere s priechodom do priestorov rodinného 
domu  Ing. Pribiša Jána  a odovzdať kľúče  do 20. júna 2020 .  Doterajší nájomca Jozef Blaho 
a manž. Anna , ktorým uplynula platnosť nájomnej zmluvy dňom 16.11.2019 uvedené 
priestory neodovzdali majiteľovi – obci ale p. Ing. Pribišovi Jánovi, ktorému zverili aj kľúče 
do uvedených priestorov .   Nie je v záujme obce prenajímať uvedené priestory na 
skladovanie vecí náležiacich k rodinnému domu Ing. Pribiša Jána .     
Uznesenie č. 133/2020 . 
 
5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil žiadosť Ing. Ivana Václavka a Ing. Gabriely 
Václavkovej o odkúpenie časti pozemkov p.č. 8450/3 vedeného na LV 973 a časť parcely 
8667/10.  
Podľa geometrického plánu  111/18  na oddelenie pozemku p.č. 8450/7 vo výmere 26m2 
a 8667/21 vo výmere132 m2 by došlo k usporiadaniu nepravidelnosti tvaru pozemku 
žiadateľov . Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť prerokovalo a nesúhlasí s odpredajom 
časti parciel vyššie uvedených . Nie je v záujme obce predať uvedené pozemky do vlastníctva 
fyzickej osoby . 
Uznesenie č. 134/2020 .  
 
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil žiadosť Jána Boháča o odkúpenie časti 
pozemkov 8672/10 a 11540. Podľa geometrického plánu 010/20 má záujem odkúpiť parcelu 
11540/4 o výmere 16 m2 a 8672/32 o výmere 84 m2 . Ide o pozemky ktorými chce 
usporiadať nezrovnalosti pozemkov, ktoré má oplotené  pri rodinnom dome . Obecné 
zastupiteľstvo uvedenú žiadosť prerokovalo a nesúhlasí s odpredajom častí parciel vyššie 
uvedených . Nie je v záujme obce predať uvedené pozemky do vlastníctva fyzickej osoby. 
Uznesenie č. 135/2020 .  
 
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil žiadosť Barančina Jaroslava ml. o zriadenie 
vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemky p.č. 8663/2 , 8663/11, 8663/12 
a 8449/1 pre výstavbu nového rodinného domu .  



Uznesenie č. 136/2020 .  
 
8. Hlavná kontrolórka obce pani  Kvetoslava Jurášová predložia stanovisko k záverečnému 
účtu obce Hrašné za  rok 2019 , ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice .  
Uznesenie č. 137/2020 .  
 
9. Účtovníčka obce pani Elena Malková  predložila na schválenie záverečný účet obce za rok 
2019 . Záverečný účet tvorí prílohu tejto zápisnice . 
Uznesenie č. 138/2020 .  
 
10. Účtovníčka obce pani Elena Malková  predložila správu ústrednej inventarizačnej komisie 
o výsledku inventarizácie  majetku obce k 31.12.2019 . Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice . 
Uznesenie č. 139/2020 . 
 
11. Účtovníčka obce pani Elena Malková  predložila správu o plnení rozpočtu obce 
k 31.12.2019 . Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice . 
Uznesenie č. 140/2020 . 
 
12. Účtovníčka obce pani Elena Malková  predložila správu o plnení rozpočtu obce 
k 31.3.2020 . Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice 
Uznesenie č. 141/2020 . 
 
13. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil správu audítora o overení účtovnej závierky za 
rok 2019, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice .   
Uznesenie 142/2020 .  
 
14. Účtovníčka obce pani Elena Malková  predložila na schválenie úpravu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2 . a podrobne vysvetlila čoho sa zmena rozpočtu týka . 
Uznesenie č. 143/2020 .  
 
15. Poslanec OcZ Mateják Martin a starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložili návrh na 
oplotenie a úpravu pozemku Hospodársky dvor Hrašné .  Jedná sa o betónový plot BEVES 
výška 2 m v sume 3 574 € alebo výška 1,5 m v sume 2 784 € a práce v sume 3 500 € .  
 Uznesenie č. 144/2020 .   
 
16. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil návrh na opravu miestnych komunikácii . 
Poslanec pán Martin Mateják informoval starostu obce že v mesiaci jún bude vykonávaná 
oprava cesty II/581 Myjava – Stará Turá cez obec Rudník a bude k dispozícii asfaltová drť 
ktorá sa dá použiť na opravu miestnych komunikácii . Takže navrhuje počkať cca dva týždne 
s opravou miestnych komunikácii .  
Uznesenie č. 145/2020 
 
17. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  požiadal poslancov obecného zastupiteľstva s určením 
zástupcov valného zhromaždenia za našu obec pre s.r.o Spoločné lesy Hrašné – Kostolné 
z poslancov . Poslanci si určili ako zástupcov Jaroslava Barančina, Zdenku Jakubcovú a Luciu 
Balážovú .  
Uznesenie č. 146/2020 
 
18. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  navrhol uskutočnenie nasledujúceho obecného 
zastupiteľstva v mesiaci jún na Hodulovom vrchu v budove zrušenej základnej školy .  



Uznesenie č. 147/2020 
 
19. Rôzne   
      Uznesenie č. 148/2020 
 
  Hlavná kontrolórka obce pani  Kvetoslava Jurášová predložia návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 
     Uznesenie č. 149/2020 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 
 
 
                                                                                                     .................................... 
                                                                                                           Mgr. Pavel Hučko  
                                                                                                             starosta obce   
V Hrašnom dňa 20.5.2020 
 
Zapísala : Elena Malková  
 


