
Z á p i s n i c a
Z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 10. novembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Kontrolný výjazd do osady U Štefíkov na miestnu- obecnú komunikáciu vedúcu na 

poľnohospodárske pozemky
5. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
6. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
8. Návrh kalendáru vývozu ZKO v roku 2022
9. Ostatné :
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
- Doplnenie znaleckého posudku p. Miroslava Cibulku ku kúpe pozemku v k.ú. 

Kostolné
- Doplnenie GP Ing. Vladimíra Barančina zo Žadovca k nájmu obecného pozemku- 

zmluva s obcou
- Osadenie el. stĺpov do hospodárskeho dvora a na chodník vedúci do osád U Biesov 

a Polákov Vrch
- Dobudovanie nadkrytia terasy pred miestnou reštauráciou (doplniť žľab a zvod na 

vodu)
- Pred vybudovaním parkoviska pri KD vykonať izoláciu obvodového múru KD
- Budúci rok bude potreba vymeniť ochranné siete na multifunkčnom ihrisku, opravy 

lavičiek na futbalovom ihrisku
- Prístrešok- altánok pri KD a HZ na drevo i posedenie
- Vybudovanie klubovne na Hodulovom Vrchu v bývalom obchode (elektrina, oprava 

omietok+ maľba, vybúranie otvoru a osadenie dverí)
- 4.12. Vianočné trhy (rozsvietenie stromčeka, Mikuláš, MŠ program, zabíjačka,.... )
- Termín nasledujúceho ObZ (vianočné- posledné v tomto roku)
10. Diskusia - rôzne
11. 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 boli z celkového počtu 5 poslancov prítomní 
4 poslanci: Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják a Jaroslav 
Barančin. Poslankyňa Mgr. Lucia Balážová 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 28. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 268/2021.

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. 269/2021

4. Starosta obce predložil poslancom katastrálnu mapu osady u Štefíkov, na ktorej bola 
zakreslená miestna- obecná komunikácia vedúca na poľnohospodárske pozemky. Poslanci 
sa dohodli, že uvedená cesta sa dá presne vytýčiť geodétovi p. Bunčiakovi a na základe 
toho sa dohodnú na ďaľšom postupe.
Uznesenie č. 270/2021

5. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č.3. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez pripomienok. 
Uznesenie č. 271/2021

6. Starosta obce predložil návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024 na pripomienkovanie. 
Poslanci OcZ uvedený návrh prerokovali bez pripomienok.
Uznesenie č. 272/2021

7. Kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Uznesenie č. 273/2021

8. Starosta obce predložil poslancom návrh kalendáru vývozu komunálneho odpadu v obci 
Hrašné na rok 2022.
Uznesenie č. 274/2021

9. Kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Uznesenie č. 275/2021

10. Ostatné:

Uznesenie č. 276/2021

Starosta informoval poslancov, že p. Miroslav Cibulka doložil k žiadosti o kúpu pozemku 
v k.ú. Kostolné znalecký posudok.

Taktiež informoval poslancov, že p. Vladimír Barančin zo Žadovca doložil k žiadosti 
o kúpu resp. o dlhodobý prenájom obecného pozemku aj potrebný geometrický plán, 
ktorým sa vyčlenilo 52 m2, ktoré sa dajú p. Barančinovi do prenájmu.



Starosta obce informoval poslancov, že bol osadený elektrický stĺp do hospodárskeho 
dvora i na chodník vedúci do osady U Biesov a na Polákov Vrch.

Starosta ďalej informoval poslancov o dobudovaní nadkrytia terasy pred miestnou 
reštauráciou. Na jar sa na nadkrytie doplní žľab a zvod na vodu.

Starosta informoval poslancov, že bude potrebné vykonať izoláciu obvodového múru 
kultúrneho domu predtým ako sa vybuduje parkovisko pri kultúrnom dome.

Taktiež informoval o potrebe vymeniť na budúci rok ochranné siete na multifunkčnom 
ihrisku i opraviť lavičky na futbalovom ihrisku nakoľko sú polámané a nevhodné na 
sedenie.

Starosta obce informoval poslancov, že je v pláne na budúci rok vybudovať nadkrytie na 
drevo a zároveň altánok na posedenie pri hasičskej zbrojnici v parku.

Zároveň informoval o zámere vybudovať klubovňu na Hodulovom Vrchu v bývalom 
obchode (elektrina, oprava omietok+ maľba, vybúranie otvoru a osadenie dverí).

Starosta informoval poslancov o pláne vianočných trhov, ktoré sa mali uskutočniť v sobotu 
4.12. za účasti Materskej školy v Hrašnom, Jednoty dôchodcov,.. Bohužiaľ vzhľadom na 
zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a stále sa sprísňujúce opatrenia sa vianočné trhy 
neuskutočnia.

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 17. decembra 2021.

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

V Hrašnom dňa 11.11.2021
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

Mgr. Pavel Hučko, starosta obce


