Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 2. februára 2022 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o dotáciu pre ZO Jednota dôchodcov Hrašné
Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021
6. Doplnenie znaleckého posudku- kúpa pozemku p. Milan Štefík, Hrašné
7. Doplnenie znaleckého posudku- kúpa pozemku p. Miroslav Cibulka, Kostolné
8. Ostatné :
- Info o rokovaní zástupcov štátnej správy ohľadom k.ú. „Dubník“
- Info k pozemkovým úpravám
- Info rušenie pošty Hrašné
- Info poruchy kuka vozu- riešenia do budúcnosti
- Určiť termín na okapové chodníky pri KD
- Výzva Wifi na verejných priestoroch (centrum obce, hosp. dvor, KD + park,
ihrisko, cintorín, Hodulov Vrch)
- Stav DHZ obce Hrašné
- Stav „Hospodársky dvor“
- Cena práce s traktorom (prehŕňanie- posyp)
- Oplotenie areálu MŠ + úprava
- Akcia „Trh jedál“- organizácie obce Hrašné
- Info reštaurácia Hrašné- vývarovňa- terasa
- Prístrešok na drevo pri KD
- Údržba areálu ihriska- prístrešok + lavičky
- Projekt na klubovňu ZO JD Hrašné na Hodulovom Vrchu
- Po návrate „Skanskej“- opravy ciest a parkoviska pri KD + úprava parkovacej
plochy pri cintoríne
- Pri opravách postupná výmena verejného osvetlenia
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 boli z celkového počtu 5 poslancov prítomní
4 poslanci: Zdenka Jakubcová, Mgr. Lucia Balážová, Martin Mateják a Jaroslav Barančin.
Poslankyňa Bc. Lenka Fábry- Bunčiaková 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 30. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 284/2022.
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. 285/2022
4. Starosta obce predložil poslancom žiadosť o schválenie dotácie pre ZO Jednoty dôchodcov
v Hrašnom. V žiadosti sú rozpísané jednotlivé akcie, ktoré plánuje Jednota dôchodcov
v roku 2022 uskutočniť.
Uznesenie č. 286/2022
5. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu Inventarizačný zápis
Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021.
Uznesenie č. 287/2022
6. Starosta obce predložil znalecký posudok č.229/2021 vypracovaný p. Ing. Marcelom
Gálikom k žiadosti o kúpu pozemku od p. Milana Štefíka, Hrašné ku kúpe pozemku p.č.
11545/9.
Uznesenie č. 288/2022
7. Starosta obce predložil znalecký posudok č.14/2022 vypracovaný Ing. Romanom
Chnapkom k žiadosti o kúpu pozemku v k.ú. Kostolné od p. Miroslava Cibulku.
Uznesenie č. 289/2022

8. Ostatné:
Uznesenie č. 290/2022
Starosta informoval poslancov, že prebehlo rokovanie o území v k.ú. Dubník a jediným
riešením ako uvedené územie získať späť pod k.ú. Hrašné je podanie žaloby na súd.
Starosta informoval poslancov, že v obci naďalej prebiehajú pozemkové úpravy.
Najbližším bodom bude oslovovanie občanov s výpisom ich pozemkov.
Ďalej starosta informoval poslancov, že k 1.3.2022 sa ruší pošta na Hrašnom. Poštové
služby bude v našej obci zabezpečovať poštová doručovateľka, ktorá bude patriť pod poštu
Stará Turá.
Starosta informoval poslancov, že kuka voz vyžaduje viaceré opravy a investície a vyzval
ich, aby do budúcnosti porozmýšľali nad riešením pre obec (kúpa druhého kuka voza, kúpa
menšieho auta na vývoz iba obce Hrašné, ..)

Starosta sa dohodol s poslancami, že kým sa vráti do obce spoločnosť Skanska je potrebné
urobiť odizolovanie chodníkov pri Kultúrnom dome v Hrašnom. Predpokladaný termín je
marec 2022 v prípade priaznivého počasia.
Starosta informoval poslancov, že je vyhlásená výzva na projekt wifi na verejných
priestoroch v obci. Do uvedenej výzvy sa chce zapojiť a zaviesť verejnú wifi v centre obce,
na kultúrnom dome s parkom, na ihrisku, na cintoríne, na hospodárskom dvore
a Hodulovom vrchu. Pripojenie na wifi by v budúcnosti slúžilo na zavedenie kamerového
systému v obci.
Starosta informoval poslancov, že v súčasnosti DHZ Hrašné nemá veliteľa a preto začal
rokovať s p. Feriancom, ktorý by zastrešoval DHZ obce Hrašné, aby mohol naďalej
fungovať.
Taktiež informoval poslancov, že na hospodárskom dvore je potrebné dorobiť elektrickú
skrinku. Dohodlo sa na marci 2022.
Starosta informoval poslancov, že počas tohto roka bude vykonaná výmena oplotenia
areálu materskej školy od strany Esprit klubu a navrhol vymeniť celé oplotenie areálu
a vysadenie tují na skrášlenie areálu materskej školy.
Starosta informoval poslancov, že by rád uskutočnil v máji 2022 akciu „Trh jedál“, za
účasti organizácií obce Hrašné. Na uvedenej akcii by sa predávalo občerstvenie, predávala
tombola a vystúpili by i Myjavskí heligonkári alebo iní muzikanti.
Taktiež informoval poslancov, že je potrebné dorobiť prístrešok pred pohostinstvom zo
strany od parkoviska.
Starosta informoval poslancov, že je potrebné vykonať údržbu areálu ihriska, vymeniť
polámané lavičky a stĺpy na prístrešku pri vagóne, ktoré sú už prehnité.
Starosta informoval poslancov, že k vybudovanie klubovňe na Hodulovom Vrchu bude
potrebné vypracovanie projektu.
Ďalej informoval poslancov, že sa postupne bude obnovovať verejné osvetlenie v obci
a požiadal poslanca p. Barančina, aby zabezpečil led lampy.
Uznesenie č. 291/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali výšku nájmu za priestory pohostinstva
a poslanci sa dohodli, že za mesiac marec 2022 a apríl 2022 sa nájom upraví na polovicu
pôvodného nájmu t.j. 150 € a v prípade priaznivých epidemiologických podmienok ak
bude môcť pohostinstvo fungovať bez obmedzení sa nájom od mája 2022 vráti na pôvodnú
sumu 300 €.

Uznesenie č. 292/2022
Starosta navrhol poslancom, že vzhľadom na zvyšovanie cien pohonných hmôt a iných
nákladov, by sa malo p. Feriancovi, ktorý nám odhŕňa cesty a má na starosti údržbu ciest
počas zimného obdobia, zvýšiť platba na hodinu. Poslanci uvedené prejednali a dohodli sa
na uzatvorení dodatku k zmluve a tým k úprave platby na sumu 30 €/hodinu.
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 16. marca 2022.

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

V Hrašnom dňa 03.02.2022
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

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

