
Z á p i s n i c a
z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 15. júna  2022 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti o odkúpenie pozemku v k.ú. Kostolné

na úpravu a zhodnocovanie odpadov.
5. Žiadosť p. Klasovitého o súhlas k zriadeniu vecného bremena na  káblovú prípojku

NN cez pozemok obce Hrašné
6. Žiadosť o kúpu pozemku p. Štefík
7. Žiadosť občanov Hodulovho Vrchu o umiestnenie spomalovačov a obytnej zóny
8. Voľby do orgánov samosprávy- schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé

funkčné obdobie a počtu poslancov OcZ
9. Rôzne :
- Informácia o štátnom stavebnom dohľade u p. Nižnikovej
- Informácia k spoločnosti Spoločné lesy Hrašné – Kostolné s.r.o.
- Informácia k „Zberovej spoločnosti TKO obce Hrašné“ aktuálne a do budúcnosti ...
- Úspora finančných prostriedkov, el. energie – verejné osvetlenie v obci, ...
- Využitie priestoru po bývalej pošte (volebná miestnosť a následne Spojená spoločná

miestna obecná knižnica)
- Hľadanie osôb na dohodu – na zastupovanie na výkon práce pre obec.
- Podanie správy na 26. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Myjava
- Iné informácie ( vytýčenie obecnej komunikácie v osade U Štefikov, pracovné

stretnutie s prednostom a s vedúcimi zamestnancami okresu Myjava, stretnutie so
zastupiteľmi mikroregiónu Východní Slovácko, olympiáda seniorov okresu
Myjava,...)

- Termín nasledujúceho ObZ

       9. Diskusia
      10. Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce p. Kvetoslavu Jurášovú.
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 sa ospravedlnila. 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 35. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 322/2022.

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. 323/2022

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti,
s.r.o. o odkúpenie časti pozemku p.č. 5075/16 v k.ú. Kostolné vo výmere do 8 000 m² kde
je obec Hrašné vlastník v ½. KOS, s.r.o. chce uvedený pozemok využiť na rozšírenie
podnikateľskej činnosti v odpadovom hospodárstve.

     Uznesenie č. 324/2022

5. Starosta obce predložil poslancom žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na
uloženie elektrickej NN prípojky na parcelu č. 11644/1 podľa projektovej dokumentácie od
p. Dušana Klasovitého.
Uznesenie č. 325/2022

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Milana Štefíka, Hrašné o odkúpenie
parcely 11545/9 vo výmere 26m² v k.ú. Hrašné.
Uznesenie č. 326/2022

7. Starosta obce predložil poslancom žiadosť občanov Hodulovho vrchu o montáž dvoch
spomaľovačov (retardérov) a označenie obytnej zóny na hornej uličke v časti Hodulov
Vrch nakoľko v uvedenej časti denne prechádza veľkou rýchlosťou mnoho aút, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí bývajúcich pri ceste. Poslanci uvedenú žiadosť
prejednali a dohodli sa, že sa osloví dopravný projektant, ktorý vypracuje projekt
a navrhne riešenia uvedenej situácie.

    Uznesenie č. 327/2022

8. Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 3 a 4 písm i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje najneskôr 90 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obce na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a počet poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 328/2022

     Uznesenie č. 329/2022

9. Rôzne:

Uznesenie č. 330/2022

V časti rôzne starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o aktuálnej
situácii v obci Hrašné.
Informoval poslancov a zároveň ich prizval na účasť na štátnom stavebnom dohľade pri
rodinnom dome č. 171 p. Zuzany Nižníkovej.

Taktiež informoval poslancov o spoločnosti Spoločné lesy Hrašné- Kostolné, s.r.o.,
o presune ťažby dreva z Kostolného a Hrašné na Starrú Myjavu kde bude ťažba
pokračovať, o prerozdelení zisku a platbe nájmu za rok 2022.

Starosta informoval poslancov zastupiteľstva, že vzhľadom na meniacu sa legislatívu
a podmienky už obec nebude schopná prevádzkovať vývoz ZKO v obci Hrašné ani
v okolitých obciach a začal rokovania s KOS, s.r.o. o odovzdaní služby vývozu TKO.



Ďalej informoval poslancov, že z dôvodu zvyšovania sa poplatkov za elektrickú energiu sa
v obci Hrašné vypne verejné osvetlenie, aby sa nezapínalo v ranných hodinách, bude sa
svietiť len večer po zotmení do polnoci.

Taktiež informoval poslancov, že priestory bývalej pošty sú odovzdané obci, vymaľované,
vymenené dvere a podlaha. Do budúcnosti je v pláne využiť uvedené priestory na
presťahovanie knižnice z priestorov MŠ a z Hodulovho vrchu a vybudovanie spojenej
spoločnej obecnej knižnice, ktorá bude prístupnejšia občanom.

Poslanci boli informovaní, že pracovníci na vývoze TKO majú veľa dní dovolenky takže
obec hľadala zastupovanie, aby si mohli zamestnanci dovolenku počas letných mesiacov
čerpať.

Starosta informoval poslancov, že sa zúčastnil 26.rokovania bezpečnostnej rady okresu
Myjava kde predložil „Informáciu o plnení úloh v oblasti civilného núdzového plánovania,
civilnej ochrany, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie
v podmienkach obce Hrašné a o jej pripravenosti na plnenie úloh v období vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie“, ktorá bola
schválená.

Starosta informoval poslancov, že sa spolu s členmi JDS Hrašné zúčastnil olympiády
seniorov na Starej Myjave, kde sa našich dôchodcom podarilo získať 2 medialy a úspešne
reprezentovali našu obec.

     Taktiež informoval poslancov, že JDS Hrašné v rámci oslavy založenia organizácie
plánuje
     v obci Hrašné v KD divadielko v sume 280 €, ktoré bude uhradené z dotácie schválenej
pre
     uvedenú organizáciu.

     Starosta informoval poslancov, že nám Miestna akčná skupina- Kopaničiarsky región za
     zvýšený mimoriadny členský príspevok 480 €  za rok 2022 vypracuje pre obec Hrašné
     strategický dokument PHSR.

      Starosta informoval poslanca p. Matejáka, že wc v dome smútku je nefunkčné a treba ho
      opraviť. Ďalej informoval poslanca p. Barančina, že v parku treba osadiť stĺp s 3 svetlami
      a vyviesť antoníček na pripojenie elektriky v prípade konania akcií v miestnom parku.

     Starosta informoval poslancov, že Čachtická predajňa má záujem o umiestnenie reklamnej
     tabule na budovu predajne potravín a z druhej strany na budovu pohostinstva, kde sa
     umiestni po dokončení bočného nadkrytia terasy vedľa tabule pohostinstva.

Uznesenie č. 331/2022



     Kontrolórka obce p. Jurášová predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 5 mesiacov roku 2022.

Uznesenie č. 332/2022

     Kontrolórka obce p. Jurášová oboznámila poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022.

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 7. septembra 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 17.06.2022
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

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


