Zápisnica
Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 9. júna 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom
Program :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

15.)

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Odpredaj pozemku Emil Sopóci
Odpredaj pozemku Ľubomír Miko
Odpredaj pozemku Peter Gonek
Odpredaj pozemku Emíla Malíková
Riešenie kúpno predajných zmlúv
Prenájom pohostinstva
Kompostovanie BRKO čestné prehlásenia občanov
Hlásenie rozhlasu registrácia k odberu pre obyvateľov
Doplnenie školského obvodu
Pridelenie obecného nájomného bytu
Rôzne :
- montáž mechanickej zábrany na Hodulovom vrchu
- ukončenie verejného obstarávania na PD budova OcU
- cenová ponuka na opravu schodov a chodníka pri KD
- predbežný náklad na zabezpečenie prívodu elektriny a vody do hospodárskeho dvora
- znalecký posudok na odpredaj pozemku Rastislav Omasta
Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce pani Kvetoslavu
Jurášovú. Podľa podpísanej prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli
prítomní 4 poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka Fábry
Bunčiaková a Martin Mateják, na základe čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášania schopné. Poslanec Jaroslav Barančin sa ospravedlnil .
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Elena Malková.
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 25. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 238/2021.
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. 239/2021.
4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil upravenú žiadosť pána Emila Sopóciho
o odkúpenie pozemku parcely číslo 9955/2 o výmere 1m2 a 9955/3 o výmere 15 m2
podľa geometrického plánu č. 128/2020 vypracovaného Ing. Vladimírom Fašánekom .
Zároveň ruší predloženú žiadosť o odkúpenie pozemku parcela číslo 9955 o výmere 10m2
Podľa geometrického plánu 240-243-086/00 predloženého na zasadnutí OcZ dňa 2. 9.2020
a tým aj uznesenie číslo 165/2020 . Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu

vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa .
Uznesenie 240/2021.
5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil opätovne žiadosť pána Ľubomíra Miku, Hrašné
65 o odkúpenie obecných pozemkov parcela č. 8676/3, reg. C KN, ostatné plochy vo
výmere
2310 m², vedená na LV 640, parcela č. 8673/1, reg. C KN, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 157 m ² vedená na LV 973 a parcela č. 8672/21, reg. C KN, ostatné plochy vo
výmere
1067 m², vedená na 973. Z uvedených parciel má záujem o vyčlenenie 1 000 m2
za účelom výstavby rodinného domu . Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú pri
miestnom futbalovom ihrisku . Uznesenie 241/2021 .
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil opätovne žiadosť žiadosť p. Goneka
o odkúpenie časti pozemku parcela č. 11373/1, reg. C KN, zastavané plochy a nádvoria
vedeného na LV 973 a parcelu č. 11500, reg. C KN, záhrady vo výmere 97 m², vedenú na
LV 973. Žiadosť bola doplnená o dôvod kúpy, ktorým je ucelenie pozemku .
Uznesenie 242/2021 .
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil opätovne žiadosť p. Malíkovej o odkúpenie
pozemku parcela č. 8218, reg. C KN, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m²,
vedená na LV 973 . Poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia s predajom uvedeného
pozemku a zároveň požadujú zaslanie výzvy o odstránenie ruiny stavby z obecného
pozemku a udržiavanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľky . Uznesenie 243/2021 .
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko navrhol poslancom OcZ zabezpečiť vypracovanie kúpno
predajných zmlúv obce aj ďalšími právne vzdelanými oprávnenými osobami . Informoval,
že Mgr. Pražienka Marek je veľmi vyťažený a nestíha spracovať požiadavky obce
v kratšom čase. Poslanci navrhli osloviť Pána Ing, Petra Málka a Mgr. Mariána Halaša .
Uznesenie 244/2021 .
9. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil ponuky na prenájom pohostinstva v obci .
Na obecný úrad boli doručené dve ponuky a to Gastro PK s.r.o Myjava - ponuka výšky
nájomného 300 € a Denis Kovačovic Bzince pod Javorinou – ponuka výšky nájomného
250€ . Poslanci sa dohodli, že novým nájomcom bude Gastro PK s.r.o Myjava .
Bližšie podmienky budú upravené v nájomnej zmluve . Uznesenie 245/2021 .
10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ že boli rozdané kompostéry
občanom do domácnosti na vykonávanie kompostovania BRKO . Každá domácnosť
vyplní čestné vyhlásenie o kompostovaní BRKO , ktoré poslanci OcZ doručia do
kancelárie obecného úradu . Uznesenie 246/2021 .
11. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal poslancov o doručenie a vyzberanie Registrácie
k odberu hlásení miestneho rozhlasu . Uznesenie 247/2021 .
12. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval o doplnení školského obvodu o žiakov , ktorí
nastupujú do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky . Uznesenie 248/2021 .
13. Poslankyňa OcZ a zároveň predsedkyňa bytovej komisie informovala o pridelení

nájomných bytov a to byt 3 E s.č. 302 pre Zuzana Majtánová od 1.5.2021 , byt 3 C
s.č. 297 pre Tomáš Klimo a Adéla Chaloupecká od 1.6.2021, byt 1E s.č. 302 pre
Oľga Vargová a Ján Varga od 1.7.2021 . Uznesenie 249/2021 .
14. Rôzne
Hlavná kontrolórka pani Kvetoslava Jurášová predložila Správu o činnosti hlavného
kontrolóra za päť mesiacov . Uznesenie 250/2021 .
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov OcZ o :
- montáž mechanickej zábrany na Hodulovom vrchu
- ukončenie verejného obstarávania na PD budova OcU
- cenová ponuka na opravu schodov a chodníka pri KD - zatiaľ nebola doručená
- predbežný náklad na zabezpečenie prívodu elektriny a vody do hospodárskeho
dvora – zatiaľ nebol doručený

Pán Rastislav Omasta doručil starostovi obce znalecký posudok 84/2021 na stanovenie
hodnoty pozemku KN E 8667/12 o výmere 111 m2 . Starosta obce navrhol zmenu spôsobu
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z verejnej obchodnej súťaže na prevod
majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa, z dôvodu ucelenia pozemku pri hospodárskej
budove bez súpisného čísla . O uvedené pozemky sa dlhodobo stará, kosí, čistí, udržiava .
Starosta obce zároveň požiadal o zrušenie uznesenia číslo 171/2020 z 7.10.2020 .
Uznesenie 251/2021 .
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktorý bude 8. septembra 2021 o 17.hod.

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

V Hrašnom dňa 10. 6. 2021
Zapísala : Elena Malková

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

