
Z á p i s n i c a
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 25. januára  2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom

Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Predĺženie platnosti PHSR obce na roky 2016 až 2022 do 31.12.2023
5. Žiadosť Emílie Hučkovej o odkúpenie obecného pozemku
6. Rôzne – aktuálne dianie v obci

- Fyzická kontrola zo strany PPA na zateplenie Kultúrneho domu v obci Hrašné
            v rozsahu finančnej kontroly na mieste
- Žiadosť a riešenie stavebného povolenia na budovu Obecného úradu a Materskej
            škôlky – výmena strešnej krytiny, výmena vykurovacieho systému a prípravy teplej
            vody, výmena osvetlenia, zateplenie budovy, atď. ... (stavebné konanie 7.2.2023)
- Riešenie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej
           náročnosti budovy Obecného úradu v Hrašnom
- Predaj Kuka vozu  na vývoz TKO spoločnosti KOS s.r.o. Kostolné
- Referendum – výsledky a priebeh v našej obci
- Informácia o konaniach ŠSD stavebným úradom
- Úprava ceny palivového dreva
-         Termín nasledujúceho OcZ na deň 22.2.2023
7. Diskusia
8. Záver

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko doplnil program o body :

- Správa o plnení úloh KPSS obce za rok 2022
- Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 až 2030

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 traja poslanci: Jaroslav Barančin, Bc. Lenka
Fábry Bunčiaková,  Ing. Miroslava Jurášová .   Poslanec Martin Mateják sa dostavil pri
prerokovaní bodu Rôzne , a poslankyňa Mgr. Lucia Balážová sa ospravedlnila ,  na základe
čoho vyhlásil  starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Hlavná
kontrolórka obce Kvetoslava Jurášová sa ospravedlnila . Za zapisovateľku zápisnice a
prijatých uznesení bola určená Elena Malková.

2.  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva doplnený o dva body . Prítomní poslanci schválili predložený program
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Uznesenie č. 23/2023.

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. 24/2023.

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie návrh na predĺženie platnosti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrašné na roky 2016-2022 do
31.12.2023. Uznesenie č. 25/2023,

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť pani Emílie Hučkovej o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Parcela KN-C č. 9868/5 vo výmere 1,64m2 KN-C č. 10066/2 vo
výmere 2,52m2.  Poslanci presunuli uvedené na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 26/2023

6. Rôzne :
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  informoval  poslancov obecného zastupiteľstva o aktuálnom
dianí v obci :
 o vykonaní fyzickej kontroly – finančnej kontroly na mieste zo strany PPA  na akciu
    zateplenie kultúrneho domu
 o riešení stavebného povolenia na budovu Obecného úradu a Materskej škôlky
 o riešení žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti
budovy  obecného úradu
o predaji kuka vozu za cenu znaleckého posudku vo výške 15 289€ a cenu znaleckého
posudku vo výške 256,66€
o priebehu a výsledku referenda konaného dňa 21.1.2023
o konaniach ŠSD ktoré práve prebiehajú
o úprave ceny palivového dreva
o termíne nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 22.2.2023
Uznesenie č. 27/2023

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil Správu o plnení úloh komunitného plánu
sociálnych služieb obce za rok 2022 .
Uznesenie č. 28/2023

8.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky
2023 až 2030 . Uznesenie č. 29/2023

9. Rôzne
Poslanec Jaroslav Barančin 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
Uznesenie č. 30/2023

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

V Hrašnom dňa 26. 1. 2023

Zapísala : Elena Malková                                                          Mgr. Pavel Hučko,
                                                                                                          starosta obce


