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

dňa 6. februára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
 
 
Program :  
1.) Otvorenie zasadnutia  
2.) Schválenie programu  
3.)        Kontrola plnenia uznesení 
4.)        Úprava sadzobníka cien služieb za prenájom kultúrneho domu  
5.)        Úprava sadzobníka za dom smútku  
6.)        Schválenie odmeňovania poslancov OcZ  
7.)        Predaj pozemku v k.ú. Kostolné u Mihálikov p. Alena Barczová 
8.)       Návrh projektu združenia Zelená obec  
9.)       Projekt na zateplenie fasády kultúrneho domu  
10.)     Riešenie vývozu odpadových vôd z obecných nájomných bytov 
11.)     Rôzne 
12.)     Diskusia 
13.)     Záver   
 
 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko a privítal na ňom prítomných poslancov . 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. 
 
2. Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 37/2019 . 
 
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,  Bc. Lenka 
Fábry Bunčiaková a Martin Mateják . 
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Elena Malková . 
 
3. Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené . Uznesenie č. 38/2019  
 
4. Poslanci OcZ navrhli upraviť cenu za prenájom priestorov kultúrneho domu na 
uskutočnenie akcie nasledovne :  
Nájom treba rozdeliť na obdobie vykurovacej sezóny a bez obdobia vykurovacej sezóny . 
Nájom bude rozdelený do troch kategórii a to nasledovne :   
a) občania obce 
b) cudzí občania 
c)  firmy  
   Prenájom priestorov kultúrneho domu počas vykurovacej sezóny pre :  
a) občania obce vo výške 50€ za jednu akciu  
b) cudzí občania vo výške 70€ za jednu akciu  
c) firmy vo výške 300€ za jednu akciu  
 
Prenájom priestorov kultúrneho domu mimo vykurovacej sezóny pre :  
a) občania obce vo výške 30€ za jednu akciu  



b) cudzí občania vo výške 50€ za jednu akciu  
c)  firmy vo výške 250€ za jednu akciu  
Uznesenie č. 39/2019.  
 
5. Starosta obce požiadal poslancov OcZ o prerokovanie sadzobníka poplatkov za prenájom 
domu smútku na smútočný obrad . Poslanci OcZ  sa nedohodli na výške prenájmu a vyhlásili, 
že výšku poplatkov a sadzobník budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí OcZ s tým, že 
zistia aké sú ceny prenájmu v okolitých obciach .   
Uznesenie č. 40/2019.  
 
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko vyzval poslancov OcZ aby si určili výšku odmeny za 
zasadnutie obecného zastupiteľstva . Za prácu v rámci poslaneckého mandátu budú poslanci 
OcZ odmeňovaní po odsúhlasení starostom obce dva krát za rok .  Za zasadnutie OcZ 
stanovili výšku odmeny na 20€ pri účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 41/2019 
 
7. Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh na odkúpenie pozemku pani Anny Barczovej  
u Mihálikov 316, Kostolné. Jedná sa o pozemok v k.ú. Kostolné parcela číslo 4209/5 diel 4 vo 
výmere 2037m2 a parcela číslo 4214/1 diel 5 vo výmere 4m2 . Parcela susedí so súčasným 
pozemkom pani Anny Barczovej .  
Uznesenie č. 42/2019 
 
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ  o možnosti zapojenia obce do 
projektu Zelená obec . Jedná sa o výsadbu okrasných drevín v obci. Pozemky ktoré budú 
zapojené do projektu musia byť vo vlastníctve obce . Jedná sa o výsadbu okrasných drevín . 
Vhodné pozemky sú pri obecnom úrade a  pri kultúrnom dome .   
Uznesenie č. 43/2019 
 
9. Starosta obce informoval poslancov OcZ o tom, že dal prerobiť projekt na zateplenie 
kultúrneho domu projektantovi p. Adámkovi s podmienkou, aby cena za dielo bola vo výške 
25 000€  s DPH . Uznesenie č. 44/2019 
 
 
10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval členov OcZ o probléme pri vývoze 
odpadových vôd z obecných nájomných bytov. Doterajšia spoločnosť AQUA Kubiš túto 
činnosť prestala vykonávať z dôvodu že má nepojazdné vozidlo ktoré túto službu zabezpečuje 
Starosta obce informoval  poslancov, že sa pokúša dohodnúť s firmou  PreVak Stará Turá, 
kde by vyšiel jeden vývoz 70€ .  Uznesenie č. 45/2019 
 
 
11. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2018 .  
 
      Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o poznatkoch z dvojdňového  
školenia pre novozvolených starostov a poslancov OcZ .  
 
      Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o podaní podnetu na 
prešetrenie drobnej stavby pána Ťažkeho Milana .  
 



      Starosta obce informoval poslancov OcZ o podaní podnetu na prešetrenie stavby pána 
Machla Jaroslava st. zo Žadovca .  
 
      Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o nutnosti osvetlenia 
prechodu pre chodcov na ceste II. triedy  pri obecnom úrade. Tento prechod musí obec 
osvetliť na vlastné náklady .  
      Ďalej informoval o možnosti zapracovania ostrovčeka do projektu rekonštrukcie cesty II. 
triedy  pri obecnom úrade .  
 
     Starosta obce informoval poslancov OcZ o nutnosti označovania názvov ulíc v obci , čo 
malo byť uskutočnené do 1.4.2018 . Obec musí uvedenú povinnosť urýchlene splniť prijatím 
príslušného VZN .  
 
    Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o nutnosti doplnenia 
dopravného značenia na miestnej komunikácii, ktorá vedie smerom na skládku odpadov  a na 
cintorín, o čom jednal už i s dopravným analytikom  . 
     
   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o vrátení lesných pozemkov 
v oblasti Dubník späť obci Hrašné. Podrobnejšiu informáciu podá po zápise do katastra 
nehnuteľnosti .   
      
   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o zámere v budúcnosti vymeniť 
osvetlenie na verejnom osvetlení .  
 
   Starosta obce informoval poslancov OcZ o tom že v roku 2018 bola vyhlásená výzva pre 
bnovu hasičskej zbrojnice na sumu 30 000€, kde obec Hrašné nereagovala na uvedenú výzvu .  
 
  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  poďakoval poslancom, ktorí sú členmi inventarizačnej 
komisie za ochotu pri inventarizovaní majetku obce , ďalej poďakoval poslancovi Jaroslavovi 
Barančinovi za pomoc pri oprave kúrenia v materskej škole, poslancovi Martinovi Matejákovi 
za pomoc pri odhŕňaní snehu pred pohrebom pri dome smútku, poďakoval hasičom za pomoc 
pri odpratávaní snehu z krajnice hlavnej cesty v centre obce .  
 
   Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  upozornil poslancov OcZ na potrebu zakúpenia obecnej 
techniky,  ktorá by slúžila pri zimnej údržbe, udržiavaní trávnatého okolia miestnych 
komunikácii a prepravu triedeného odpadu v obci .  Bola by možnosť zakúpenia malého 
traktora v cene približne 5 000€ a prikúpenia rôznych potrebných nástavcov . Starosta obce 
požiadal poslancov aby o uvedenom porozmýšľali a vyjadrili sa pri ďalšom zasadnutí OcZ .   
 
   Poslankyňa Zdenka Jakubcová  predložila starostovi obce zámer usporiadať upratovací deň 
v jarnom období za účasti obyvateľov obce . Všetci poslanci uvedený návrh podporili .  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
OcZ na deň 6.3.2019. 
 
 
V Hrašnom dňa 8. Február 2019  Mgr. Hučko Pavel  
    starosta obce  


