
Z á p i s n i c a 
Z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 8. septembra  2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
 

Program:   

 1. Otvorenie zasadnutia  

 2. Schválenie programu   

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č.1/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole    

      a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole 

 5. Opakované prejednanie žiadosti p. Vladimíra Barančina o kúpu pozemku 

 6. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Kostolné firmou Herbex 

 7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 

 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021 

 9. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné  

10. 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 5 poslancov boli 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 26. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Uznesenie č. 252/2021. 

 
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. 253/2021 

 
4. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Dodatku č.8 k VZN č.1/2011 

o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole. Poslanci uvedený návrh 
prejednali a súhlasia. 

     Uznesenie č. 254/2021 
 
5. Starosta obce opätovne predniesol poslancom zastupiteľstva žiadosť p. Vladimíra 

Barančina o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 5075/7, parcela registra „C“, 



zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m², LV 973. K uvedenej žiadosti p. Barančin 
doplnil žiadosť o prípadný prenájom vyššie uvedenej parcely, ak nebude možný odpredaj 
pozemku. Poslanci sa dohodli, že p. V. Barančin bude pozvaný na nasledujúce 
zastupiteľstvo. 

 
6. Starosta obce predniesol poslancom žiadosť firmy Herbex spol. s.r.o. o prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov za účelom pestovania liečivých rastlín. Nakoľko pozemky 
nachádzajú v k.ú. Kostolné, poslanci sa dohodli, že o uvedenej žiadosti rozhodnú až po 
schválení resp. neschválení žiadosti obcou Kostolné. 

 
7. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č.2. Poslanci uvedený návrh prerokovali bez pripomienok.  
Uznesenie č. 255/2021  

 
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 vypracovanú riaditeľkou MŠ Monikou Hučkovou. 
     Uznesenie č. 256/2021  
 
9. Hlavná kontrolórka obce pani Kvetoslava Jurášová predložila Správu o činnosti hlavného 

kontrolóra za 6 mesiacov.  
     Uznesenie č. 257/2021 
 
10. Rôzne 

 
Uznesenie č. 258/2021 
 

Starosta obce informoval poslancov ako postupujú práce na dobudovaní terasy pohostinstva.   
 
Starosta informoval poslancov o začiatku výkopových prác na napojenie hospodárskeho 
dvora na vodu a elektriku. 
 
Taktiež informoval poslancov o opravách miestnych komunikácií, ktoré sú naplánované na 
najbližšie obdobie spoločnosťou Skanska. 
 
Starosta obce informoval poslancov o podpise novej zmluvy na odvoz textilného odpadu. 
Odvoz textilu bude ročne spoplatnený sumou 50 €. 
  
Zároveň informoval poslancov, že bola podpísaná zmluva na službu Hlásenie rozhlasu 
nakoľko uplynula 3 mesačná skúšobná lehota a služba sa osvedčila. 
 
Starosta informoval poslancov o personálnych zmenách v materskej škole (nová učiteľka p. 
Dugová a kuchárka p. Kubíčková). 
 
Starosta informoval o projekte obnovy budovy MŠ a OcÚ, ktorý je rozpracovaný a v priebehu 
pár týždňov by mal byť hotový. 
 
Starosta informoval o naplánovaných verejných brigádach v obci Hrašné. Prvá sa bude konať 
v piatok 10.9. 2021 od 9:00 na Hodulovom Vrchu a druhá je naplánovaná na piatok 24.9.2021 
od 9:00 na miestnom cintoríne.  
 



 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktorý bude 6. októbra 2021 o 17.hod. 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 
 
 
V Hrašnom dňa 10.09.2021 
Zapísala : Mgr. Petra Šimková   
 
 
 

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

 
 

 
 

 


