
Z á p i s n i c a
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 16. marca  2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrašnom

Program :
1.) Otvorenie zasadnutia
2.) Schválenie programu
3.)        Kontrola plnenia uznesení
4.)        Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  Bc. Miriam Čubanákovej
5.)        Žiadosť o súhlas na prípojku elektrickú, vodovodnú a plynovú k parcele
            KN C 10065 pre Mgr. Zuzanu Nižníkovú a možnosť odpredaja pozemku KN E
            10 063/2
6.)        Žiadosť o odkúpenie pozemku k.ú. Kostolné pre Ing. Zuzanu Kubišovú
7.)        Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1
8.)        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce Hrašné za rok 2021
9.)        Záverečný účet obce Hrašné za rok 2021
10.)      Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2021
11.)       Dodatok č. 9 k VZN o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú
             úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ pri MŠ
12.)       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
13.)       Rôzne :
             - jarné obecné brigády
             - stavanie mája na Hodulovom vrchu
             - stavanie mája  a akcia Vareška v Hrašnom (Trh jedál)
             - dosky na opravu lavičiek na ihrisku
14.)      Diskusia
15.)      Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
16.)      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 32. zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

       Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
       Uznesenie č. 295/2022.

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. 296/2022.

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Bc. Miriam Čubanákovej
o odkúpenie obecných pozemkov KN C parcela 9874/1 o výmere 103 m2 a pozemok
KN C 9874/2 o výmere 42 m2. Sú to pozemky  na ktorých je inžinierska stavba –



miestna komunikácia . Žiadateľka uvádza že je vlastníčkou domu so súpisným číslom
197 a z toho dôvodu chce užívať a starať sa aj o tieto pozemky . /príloha č.4/
Uznesenie č. 297/2022.

5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Mgr. Zuzany Nižníkovej o súhlas
na vedenie podzemného elektrického vedenia, žiadosť o súhlas na použitie existujúcej
plynovej prípojky a žiadosť na pripojenie z verejného vodovodu k parcele KN C
10065  Ďalej požiadala o odkúpenie parcely KN E 10 063/2 o výmere 79m2 zastavaná
plocha .  Obecné zastupiteľstvo sa k žiadostiam o prípojky nevyjadruje, nakoľko
všetko bude riešené v rámci stavebného konania . /príloha č.5/
Uznesenie 298/2022

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil žiadosť Ing. Zuzany Kubišovej o odkúpenie
parcely KN C 4214/10 vo výmere 86m2 , ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej
parcely KN C 4214/1 v k.ú. Kostolné  podľa GP 720-245/2021 . /príloha č. 6/
Uznesenie 299/2022

7. Starosta obce Mgr. Pavel predložil poslancom na schválenie Úpravu rozpočtu obce
8. Rozpočtovým opatrením č. 1  /príloha č. 7/ . Zmena v KZ, položkovej časti OSTP,

celkový rozpočet zostáva nezmenený .
Uznesenie 300/2022

9. Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 /príloha č.8/.

      Uznesenie 301/2022

10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie
a)Záverečný účet obce Hrašné za rok 2021.

            b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 23 701,52€ na tvorbu
          rezervného fondu. /príloha č. 9/
          Uznesenie č. 302/2022

11. Starosta obce predložil na schválenie zápis do kroniky obce za rok 2021/príloha č. 10/
Uznesenie 303/2022

12. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil dodatok č.  9 k VZN o výške príspevkov za
pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú  úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ pri MŠ
/príloha č. 11/
Uznesenie č. 303/2022

13. Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 . / príloha č. 12/
Uznesenie č. 304/2022

14. Rôzne
Uznesenie 305/2022
Starosta obce informoval o:
- jarných brigádach na skrášľovaní obce ktoré sa uskutočnia dňa 9. apríla 2022
- stavaní mája na Hodulovom vrchu dňa 29. apríla 2022



- stavaní mája a o akcií Vareška ktoré sa uskutočnia dňa 30. apríla 2022 v parku pri
kultúrnom dome

- nutnosti opravy lavičiek na ihrisku .

15. Diskusia
16. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oznámil termín ďalšieho zasadnutia obecného

zastupiteľstva na deň 13. apríla 2022 o 17,00 hod.

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

V Hrašnom dňa  16. 3. 2022
Zapísala : Elena Malková

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


