Zápisnica
Z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 13. apríla 2022 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:

Otvorenie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o zriadenie vecného bremena- J. Boháč
Žiadosť o odkúpenie pozemku- R. Seider
Žiadosť o odkúpenie pozemku- M. Švancara
Úprava rozpočtu
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021
Ostatné :
- Odpovede majiteľky Čachtickej pekárne na otázky OcZ
- Jednanie Radiolan a voľná wifi KD + park
- Dotácia TSK na „Hrašnársku varešku“
- Info o jarnej obecnej brigáde
- Záujem o „Majáles“ v KD
- Organizačné info k stavaniu mája a Hrašnárskej vareške + plagáty
10. Diskusia - rôzne
11. Termín nasledujúceho ObZ
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny boli
z celkového počtu 5 poslancov prítomní 4 poslanci: Lenka Fábry- Bunčiaková, Mgr. Lucia
Balážová, Martin Mateják a Jaroslav Barančin. Poslankyňa Zdenka Jakubcová
a kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová sa ospravedlnili. Starosta vyhlásil zasadnutie
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Mgr. Petra Šimková.
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 33. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 307/2022.
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. 308/2022
4. Starosta obce predložil poslancom žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na
uloženie plynovej prípojky z parcely č. 11541/5 podľa projektovej dokumentácie stavby
rodinného domu na parcele č. 11542 v k.ú. Hrašné od p. Jána Boháča. Poslanci uvedenú
žiadosť prejednali a súhlasia so zriadením vecného bremena.
Uznesenie č. 309/2022

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Richarda Seidlera o odkúpenie parcely
4212/4 vo výmere 56m2 v k.ú. Kostolné. Poslanci sa dohodli, že uvedenú žiadosť
prejednajú na najbližšom zastupiteľstve po doplnení dokumentov.
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť p. Michala Švancaru o odkúpenie
parcely KN C 4212/3 vo výmere 928 m2 v k.ú. Kostolné. Poslanci sa dohodli, že uvedenú
žiadosť prejednajú na najbližšom zastupiteľstve po doplnení dokumentov.
7. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.2. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez pripomienok.
Uznesenie č. 310/2022
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko prečítal poslancom správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2021.
Uznesenie č. 311/2022
9. Ostatné:
Uznesenie č. 312/2022

Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila majiteľka Čachtickej pekárne p. Gergelyová, ktorá
prevádzkuje predajňu potravín v obci Hrašné. Prejednala s poslancami situáciu v obchode
a zodpovedala na otázky a požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval poslancov o tom, že spoločnosť Radiolan v obci Hrašné vybuduje
voľne prístupnú wifi, ktorá bude pokrývať kultúrny dom a priľahlý park.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o plánovanej akcii „Hrašnárska
vareška“. Súčasťou akcie bude aj stavanie mája, ktoré zabezpečí DHZ Hrašné. V rámci
akcie sa budú predávať aj tombolové lístky a okolo 16:30 sa uskutoční losovanie tomboly,
výťažok ktorej pôjde pre miestnu materskú školu. Počas akcie budú miestne organizácie
a reštaurácia u Felberú variť a predávať jedlá (fazuľovica, pečený diviak,..).
V poobedňajších hodinách vystúpia deti z materskej školy a Myjavskí heligonkári. Na
propagáciu akcie sú pripravené plagáty.
Starosta obce informoval poslancov, že Trenčiansky samosprávny kraj poskytne obci
Hrašné dotáciu na akciu „Hrašnárska vareška“. Za uvedenú dotáciu sa zakúpia nožnicové
stany, plastové stoly a stoličky a vonkajšie lavice so stolmi (záhradný pivný set).
Starosta obce taktiež informoval poslancov o jarnej obecnej brigáde, ktorá sa uskutočnila
v sobotu 9.4.2022.
Uznesenie č. 313/2022
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že prevádzkovateľ reštaurácie na
Hrašnom GASTRO PK má záujem o usporiadanie akcie „Majáles“, ktorá by sa mala

uskutočniť v sobotu 30.4.2022 v poobedňajších/večerných hodinách v Kultúrnom dome na
Hrašnom. Poslanci uvedené prejednali a súhlasia s akciou a dohodli sa na prenájme 150 €
za akciu plus energie.

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 11. mája 2022 o 17 hod.

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

V Hrašnom dňa 19.04.2022
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

Mgr. Pavel Hučko, starosta obce

