
Z á p i s n i c a
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 22. februára  2023 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva starostom obce
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu  zasadnutia ObZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť Emílie Hučkovej, Hrašné 179, o odkúpenie pozemku a to 1,64m2  p.č. 9868/5

a 2,52m2 p.č. 10066/2.
6. Zrušenie živnosti a účtu – podnikanie s TKO
7. Žiadosť ECAV Kostolné o finančný príspevok na opravu strechy kostola
8. Žiadosť NIKE spol. s.r.o. o vydanie súhlasu k prevádzkovaniu kurzových stávok

v prevádzke U Felberú, Hrašné 42
9. Rôzne – aktuálne k dianiu v obci Hrašné:

- Riešenie úspory elektrickej energie – reálna neudržateľnosť platieb
- Stavebné povolenie na budovu Obecného úradu a Materskej škôlky – výmena strešnej

krytiny, výmena vykurovacieho systému a prípravy teplej vody, výmena osvetlenia,
zateplenie budovy, atď. ... (informácia k stavebnému konaniu zo 7.2.2023)

- Žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti
budovy Obecného úradu v Hrašnom – informácia

- Prevádzkovanie pohrebiska – odborná spôsobilosť
- Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom

10. Termín nasledujúceho ObZ ( návrh - 22. marca 2023)
11. Diskusia
12. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Pavel Hučko.
Privítal na ňom prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny boli
z celkového počtu 5 poslancov prítomní 5 poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Ing.
Miroslava Jurášová, Martin Mateják, Jaroslav Barančin a Lenka Fábry Bunčiaková.
Kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová sa ospravedlnila. Starosta vyhlásil zasadnutie
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.

2. Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Katarína Hučková.

3. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 4. zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 31/2023

4. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že
uznesenia z predchádzjúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia.

Uznesenie č. 32/2023



5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Emílie Hučkovej, Hrašné 179,
o odkúpenie pozemku a to 1,64m2 p.č. 9868/5 a 2,52m2 p.č. 10066/2.

Uznesenie č. 33/2023

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom návrh na schválenie -  zrušenie
živnosti a bankového účtu súvisiace s podnikaním s TKO

Uznesenie č. 34/2023

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť ECAV Kostolné o finančný
príspevok na opravu strechy kostola

Uznesenie č. 35/2023

8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť NIKÉ, spol. s r.o. o vydanie súhlasu
k prevádzkovaniu kurzových stávok v prevádzke U Felberú, Hrašné 42

Uznesenie č. 36/2023

9. Rôzne:
Starosta  obce  Mgr.  Pavel  Hučko  informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva  o
aktuálnom dianí v obci :
-  Riešenie úspory elektrickej energie – reálna udržateľnosť platieb
-  Stavebné povolenie na budovu Obecného úradu a Materskej škôlky
- Podanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu v Hrašnom
- Prevádzkovanie pohrebiska – odborná spôsobilosť
- Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom

Uznesenie č. 37/2023

V závere zasadnutia prišiel na pozvanie starostu obce Mgr. Pavla Hučka Miroslav
Žucha, riaditeľ K.O.S. s.r.o. aby informoval o zbere, skládkovaní a triedení odpadu
v súčasnosti a plánoch do budúcna.

10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude 22. marca 2023 o 17 hod.

Uznesenie č. 38/2023

11. Diskusia
- Poslanec Jaroslav Barančin opätovne požiadal starostu obce Mgr. Pavla Hučku o
odstránenie stromov – vŕby ktoré rastú pri MK do osady u Malkov a tvoria prekážku
vedenia elektrického vedenia a ohrozujú občanov, ktorí bývajú v uvedenej osade
- Postupne sa plánuje výmena verejného osvetlenia na LED osvetlenie
- Potreba opravy dlažby v bytovke č. 296



12. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce Mgr. Pavel Hučko  poďakoval
prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

V Hrašnom dňa 22.02.2023
Zapísala : Katarína Hučková

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


