Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11. mája 2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom
Program :
)
1.
Otvorenie zasadnutia
)
2.
Schválenie programu
)
3.
Kontrola plnenia uznesení
)
4.
Žiadosť p. Lombardiniho s manželkou o odkúpenie pozemkov v k.ú. Hrašné
5. )
Žiadosť p. Švancaru o odkúpenie pozemku v k.ú. Kostolné - U Mihálikov
6. )
Žiadosť p. Seidlera o odkúpenie pozemku v k.ú. Kostolné - U Mihálikov
7. )
Žiadosť p. Klasovitého o káblovú prípojku NN cez pozemok obce Hrašné
8. )
Rôzne :
Odvolanie sa p. Jílkovej vo veci komunálneho odpadu
Informácia o poškodení miestnej komunikácii na Hodulovom Vrchu nepovolenou
stavbou p. Nižnikovej
Informácia k výzve zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov (ObÚ, MŠ)
Informácia - žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR
Informácia k stavaniu mája a kultúrno-spoločenskej akcie Hrašnárska vareška
Informácia k akcii Dňu jedál spojeného s malým jarmokom
Informácia ku cestným komunikáciám zo stretnutia so županom TSK
Informácia k mimoriadnemu snemu ZMOS-u
Informácia voľna WiFi v miestnom parku pri KD a HZ
Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. )
Diskusia
10. ) 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
štyria poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Jaroslav Barančin, Bc. Lenka Fábry
Bunčiaková, Zdenka Jakubcová , na základe čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Poslanec Martin Mateják sa
ospravedlnil.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Elena Malková.
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 34. zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 314/2022.
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. 315/2022.
4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Júliusa Lombardiniho a manž. Evy
o odkúpenie časti pozemkov KN E 5368 o výmere 16m2 vedenom na LV 973 , kde je
obec Hrašné vlastník v 1/1 a KN C 5086/67 o výmere 24 m2 vedenom na LV 640 ,
kde je obec Hrašné vlastníkom v
. Žiadatelia uvádzajú že sú vlastníkmi domu so
súpisným číslom 109 uvedené časti pozemkov dlhodobo užívajú majú ich oplotené

a tvoria súčasť nádvoria pri rodinnom dome č. 109 a z toho dôvodu pozemky užívajú
a starajú sa aj o tieto pozemky . /príloha č.1/
Uznesenie č. 316/2022.

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil doplnenú žiadosť p. Michala Švancaru,
bytom Kostolné 317 o odkúpenie parcely KN C 4212/3 vo výmere 928 m2 - ostatná
plocha v k.ú. Kostolné podľa geometrického plánu 720-244/2021, za kúpnu cenu
určenú znaleckým posudkom 14/2022 podľa § 9a) ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa .
Žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako prístupovú cestu a státie pre motorové vozidlo .
Obec Hrašné vlastní podiel v . / príloha č. 2/ Uznesenie 317/2022
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil doplnenú žiadosť p. Richarda Seidlera,
bytom Bratislava o odkúpenie parcely KN C 4212/4 vo výmere 56 m2 - ostatná
plocha v k.ú. Kostolné podľa geometrického plánu 720-244/2021, za kúpnu cenu
určenú znaleckým posudkom 14/2022 podľa § 9a) ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa .
Žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a udržiava ho. Obec Hrašné vlastní podiel v
.
/príloha č. 3/ Uznesenie 318/2022

7. Starosta obce Mgr. Pavel predložil poslancom žiadosť p. Klasovitého Dušana na
káblovú prípojku NN na parcele KN C 11699/1 . Obecné zastupiteľstvo žiada doplniť
podanie o žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecný pozemok KN C 11644/1
kadiaľ bude vedená elektrická káblová prípojka NN . /príloha č. 4/
Uznesenie 319/2022

8. Rôzne
Uznesenie 320/2022
Starosta obce informoval o:
- odvolaní sa p. Jílkovej vo veci poplatku za vývoz komunálneho odpadu
- o poškodení miestnej komunikácie na Hodulovom Vrchu nepovolenou stavbou p.
Nižnikovej
- výzve zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov (ObÚ, MŠ), ktorá vyšla dňa
6.5.2022
- o žiadosti o poskytnutie pomoci DPO SR vo výške 49€
- stavaní mája a kultúrno-spoločenskej akcii Hrašnárska vareška
- akcii Deň jedál spojeného s malým jarmokom dňa 21.5.2022
- o situácii k cestným komunikáciám zo stretnutia so županom TSK
- o mimoriadnom sneme ZMOS-u
- voľnej WiFi v miestnom parku pri KD a HZ
9. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov OcZ o situácii s vývozom komunálneho odpadu
s tým že dňa 12.5.2022 má jednanie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen a.s. ,
ktorí majú na území obce Kostolné zriadenú skládku odpadu KOS Kostolné s.r.o .
Uznesenie 321/2022
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oznámil termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva na deň 15. júna 2022 o 17,00 hod.

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

V Hrašnom dňa 12. 5. 2022
Zapísala : Elena Malková

Mgr. Pavel Hučko, starosta obce

