
Z á p i s n i c a
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 17. decembra  2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom

Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť p. Pavla Jurenku z Myjavy o odpredaj časti pozemkov v k.ú. Hrašné
5. Žiadosť p. Mariana Šimka o odpustenie poplatku za KO
6. Nájomné za prevádzkovú jednotku Krčma u Felberú v Hrašnom počas núdzového

stavu v SR
7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4
8. Ostatné :

- Správa zo zasadnutia krízového štábu obce (opatrenia + testovanie zamestnancov)
- Vyjadrenie mesta Stará Turá k pripomienke návrhu Územného plánu mesta Stará

Turá
- Príkazný list starostu k inventarizácii majetku
- Informácia k neuhradeným daniam a poplatkom
- Geometrický plán k pozemku p. Milana Štefíka, znalecký posudok k realizácii
- Projektová dokumentácia na budovu ObÚ+ MŠ

9. Diskusia - rôzne
10. Termín nasledujúceho ObZ

      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 z celkového počtu päť poslancov boli
prítomní všetci poslanci: Mgr. Lucia Balážová, Jaroslav Barančin, Bc. Lenka Fábry
Bunčiaková , Martin Mateják,  Zdenka Jakubcová,  na základe čoho vyhlásil  starosta obce
zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Elena Malková.

2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program 29. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 277/2021.

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. 278/2021.

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Pavla Jurenku o odpredaj časti
    pozemkov  KN „C“ časťparcely číslo 8668/1 o výmere cca 84 m2 lesný pozemok ,
    KN „E“ časť parcely číslo 8669 o výmere 28m2  ostatná plocha a KN „E“ časť parcely
    číslo 8670/1 o výmere cca 160 m2 lesný pozemok . Uznesenie 279/2021 .



5.  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Mariána Šimka o odpustenie poplatku
    za odvoz komunálneho odpadu za rok 2022 a vrátenie poplatkov za roky 2014 až 2021 .
    Uznesenie 280/2021 .

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Patrika Kubicu – Gastro PK., s.r.o
    Myjava, prevádzka Hrašné 42 o zníženie nájmu za prevádzku Krčma u Felberú, Hrašné 42
    od mesiaca december 2021 z dôvodu protiepidemiologických opatrení  Vlády SR.
    Uznesenie 281/2021 .

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko  predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
     úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez
     pripomienok.
    Uznesenie 282/2021 .

8. Ostatné
    Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom obecného zastupiteľstva

-  správu zo zasadnutia krízového štábu obce
-  vyjadrenie mesta Stará Turá k pripomienke návrhu Územného plánu mesta Stará

Turá
- príkazný list starostu k inventarizácii majetku
- informáciu k neuhradeným daniam a poplatkom
- geometrický plán k pozemku p. Milana Štefíka, znalecký posudok k realizácii
- projektovú dokumentáciu na budovu ObÚ+ MŠ

Uznesenie 283/2021

9. Rôzne
10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne  nasledujúceho
      zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré  bude dňa  2.2.2022 o 17,00 hod .

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

V Hrašnom dňa 20.12.2021
Zapísala : Elena Malková

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


