
Z á p i s n i c a 
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 6. septembra 2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom

Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odpredaj obecného pozemku p. Július Lombardini s manželkou
5. Odpredaj obecného pozemku p. Emil Sopóci
6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
7. Rôzne

- Schválenie jazdy do Bratislavy na NBÚ - podpis zmluvy a prevzatie elektronickej pečate - 
podpisu pre riaditeľku Materskej škôlky
- Informácia o štátnom stavebnom dohľade u p. Nižnikovej
- Informácia k „Zberovej spoločnosti TKO obce Hrašné“ aktuálne
a do budúcnosti ...
- Riešenie poplatkov za odpady na rok 2023 - podklady a nárhy
- Riešenie opráv rôznych zariadení v objektoch obce, ktoré sú
v nájme (potraviny, reštaurácia)
- Informácia k voľbám s termínom 29.10.2022 (komunálne + župné)
- Vybudovanie osvetlenia a el. prípojky v miestnom parku
- Kontrola a príprava vianočného osvetlenia
- Opravy miestnych cestných komunikácii
- Dobudovanie prístrešku terasy pri miestnej reštaurácii
- Doplnenie kontajnerov v hospodárskom dvore
- Návrh na využitie priestorov bývalej pošty na Miestnu knižnicu
(Hrašné + Hodulov Vrch) a priestory knižnice následne využiť pre Materskú škôlku
- Termín nasledujúceho OcZ
8. Diskusia
9. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov . Podľa podpísanej prezenčnej listiny
z celkového počtu päť poslancov boli prítomní piati poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Jaroslav 
Barančin, Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Zdenka Jakubcová , Martin Mateják, na základe 
čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.

Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Elena Malková.

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 36. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Uznesenie č. 333/2022.

3. Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa priebežne plnia. 
Uznesenie č. 334/2022.



4. Starosta obce predložil na schválenie prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Júliusa Lombardiniho a manželky Evy 
Lombardiniovej
Jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. Hrašné, ktoré sú zamerané 
Geometrickým plánom č. 055/22 autorizačne overeným Ing. Michalom Garajom, ktorý bol 
dňa 23.5.2022 úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom 
overenia G1-223/2022:
novovytvorenú parcelu KN-C č, 5086/80 vo výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
sa ako diel 1 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 5084/12, ktorá v podiele 1/2 k celku vo 
vlastníctve Obce Hrašné - právny vzťah k pôvodnej parcele KN-E č. 5084/12 je evidovaný na 
liste vlastníctva č. 640
novovytvorenú parcelu KN-C č, 5368/2 vo výmere 17 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
sa ako diel 6 odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 5368, ktorá v podiele 1/1 k celku vo 
vlastníctve Obce Hrašné - právny vzťah k pôvodnej parcele KN-E č. 5084/12 je evidovaný na 
liste vlastníctva č. 973. Uznesenie č. 335/2022

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Emila Sopóciho . Jedná sa o 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. Hrašné, ktoré sú zamerané Geometrickým 
plánom č. 128/2020 autorizačne overeným Ing. Michalom Garajom, ktorý bol dňa 1.7.2021 
úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1- 
276/2021:
novovytvorenú parcelu KN-C č, 9955/2 vo výmere 1 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
novovytvorenú parcelu KN-C č, 9955/3 vo výmere 15 m2 zastavaná plocha a nádvorie ( 
novovytvorené parcely KN-C č. 9955/2 a KN-C č. 9955/3 sa odčlenili od pôvodnej parcely 
KN-C č. 9955, ktorá v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce Hrašné - právny vzťah k 
pôvodnej parcele KN-C č. 9955je evidovaný na liste vlastníctva č. 973 )
Uznesenie č. 336/2022

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez 
pripomienok. Uznesenie č. 337/2022 .

7. Rôzne :

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o navýšenie 
počtu km za používanie vlastného motorového vozidla na služobné účely o 240 km na cestu 
do Bratislavy .
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov obecného zastupiteľstva

o štátnom stavebnom dohľade u p. Nižnikovej
o „Zberovej spoločnosti TKO obce Hrašné“ aktuálne a do budúcnosti ...
o riešení poplatkov za odpady na rok 2023 - podklady a návrhy
o riešení opráv rôznych zariadení v objektoch obce, ktoré sú v nájme (potraviny, reštaurácia) 
k voľbám s termínom 29.10.2022 (komunálne + župné)

o vybudovaní osvetlenia a el. prípojky v miestnom parku
o kontrole a príprave vianočného osvetlenia



o opravách miestnych cestných komunikácii
o dobudovaní prístrešku terasy pri miestnej reštaurácii
o doplnení kontajnerov v hospodárskom dvore
o návrhu na využitie priestorov bývalej pošty na Miestnu knižnicu
(Hrašné + Hodulov Vrch) a priestory knižnice následne využiť pre Materskú škôlku
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oznámil termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
na deň 5. októbra 2022 o 17,00 hod.
Uznesenie č. 338/2022

8. Rôzne
Hlavná kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová predložila informáciu o výbere daní
a poplatkov v obci za rok 2022
Uznesenie č. 339/2022

9. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .

V Hrašnom dňa 8. 9. 2022

Zapísala : Elena Malková Mgr. Pavel Hučko,
starosta obce


