Zápisnica
zo šesťnásteho neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 6. augusta 2020 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom

Program :
1.)
Otvorenie zasadnutia
2.)
Schválenie programu
3.)
Úprava rozpočtu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
4.)
Zateplenie + fasáda kultúrneho domu
5.)
Termín verejnej schôdze
6.)
Záver
1. Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Mgr. Pavel Hučko, ktorý privítal prítomných
poslancov na rokovaní .
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria poslanci obecného
zastupiteľstva z celkového počtu päť poslancov a tým je splnená podmienka uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného
zastupiteľstva .
Prítomní poslanci : Jaroslav Barančin. Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová a Martin
Mateják.
Neprítomná : Bc. Lenka Fábry - Bunčiaková .
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 16. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 153/2020 .
2. Starosta obce informoval poslancov OcZ o navýšení nákladov na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice . Ide o navýšenie v sume 500€ . V prípade zvýšených nákladov navýšiť rozpočet na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice o spomínanú sumu .
Uznesenie 154/2020 .
3. Starosta obce predložil návrh doplnenie školského obvodu a schválenie dodatok
k uzneseniu číslo 87/2004 . Základná škola, Myjava , Viestova 1 a Základná škola,
Hurbanova 128/25 . ./ Príloha č. 2/
Uznesenie č. 155/2020 .
4. Starosta obce informoval poslancov OcZ o situácii so zateplením fasády kultúrneho domu.
Do dnešného dňa nebola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácii z PPA projektu na zateplenie
kultúrneho domu zo strany štátu .
Starosta obce navrhol aby sa začali práce na zateplení KD. Víťazná firma PMG STAV
vyhrala výberové konanie , je podpísaná zmluva , ktorá končí platnosť 30.11. 2020 .
Obec uhradí náklady na zateplenie kultúrneho domu z rezervného fondu .
Po poskytnutí dotácie budú finančné prostriedky vrátené do rezervného fondu .
Uznesenie č. 156/2020 .

5. Starosta obce predložil poslancom OcZ zámer súkromnej spoločnosti, ktorá má investičný
záujem realizovať v našej obci novostavbu krematória. Novostavba by architektonicky
doplnila a rozšírila areál pri miestnom cintoríne, vytvorila novú peknú oddychovú zónu
skrášlila jeho okolie, vytvorila pre nás potrebné parkovisko pri cintoríne, napomohla
rekonštrukcii a využitiu Domu smútku a v neposlednom rade aj vytvorila nové pracovné miesta.
Uvedený zámer bude predstavený na verejnom zhromaždení občanov dňa 19. 8. 2020 (streda)
o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu .
Uznesenie č. 157/2020
6. Starosta obce poďakoval poslancov Obecného zastupiteľstva za účasť na neplánovanom
rokovaní a zasadnutie ukončil .
V Hrašnom dňa 6.8.2020
Zapísala : Elena Malková

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

