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

dňa 9. januára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
 
Program :  
1.)  Otvorenie zasadnutia  
2.)  Kontrola plnenia uznesení  
3.)         Žiadosť o pridelenie finančného príspevku pre DHZ Hrašné 
4.)  Sadzobník cien služieb obce  
5.)  Poverenie zástupcu starostu obce 
6.)  Počítač pre Materskú školu 
7.)        Rôzne 
8.)        Záver 
 
 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a kontrolórku obce p. Kvetoslavu Jurášovú. 
Podľa podpísanej prezenčnej listiny z celkového počtu päť poslancov boli prítomní pri 
otvorení zasadnutia všetci poslanci . Pán Barančin Jaroslav musel kvôli pracovným 
povinnostiam dočasne opustiť zasadnutie obecného zastupiteľstva a vrátil sa  po 5. bode 
programu zasadnutia . 
Starosta obce vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.  
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko sa poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu v roku 
2018 a do nového roku poprial všetkým veľa zdravia a zdaru. 
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,  Bc. Lenka 
Fábry Bunčiaková a Martin Mateják . 
Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení starosta určil p. Zdenku Jakubcovú a p. 
Jaroslava Barančina .  
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Jana Kučerová . 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program  3.zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 26/2019 . 
 
2. Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa plnia . Uznesenie č. 
27/2019  
 
3.  Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie žiadosť Dobrovoľného 
hasičského zboru o pridelenie finančného príspevku pre rok 2019 vo výške 1500,- eur. 
Príspevok chcú použiť na opravu hasičskej zbrojnice a opravu a údržbu hasičskej techniky. 
Uznesenie č.28/2019 . 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zámere využiť dotáciu od štátu na 
podporu DHZ, ak bude tento rok vyhlásená. 
 
4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom zámer zmeniť Sadzobník cien služieb 
obce Hrašné v súvislosti s rekonštrukciou Kultúrneho domu. Navrhuje ceny rozdeliť na 
občanov obce Hrašné a cudzích, tiež domáce a cudzie organizácie. Ceny navrhuje odvíjať 



podľa sezóny, v súvislosti s nákladmi na vykurovanie KD. Starosta obce požiadal poslancov, 
aby do budúceho zastupiteľstva  predložili návrhy cien do sadzobníka cien služieb obce. 
 
5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom obecného zastupiteľstva poverenie na 
zastupovanie starostu obce  podľa § 13b zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pani Mgr. Luciu Balážovú poslankyňu Obecného zastupiteľstva . 
Poverenie na zastupovanie starostu obce Hrašné pre p. poslankyňu Mgr. Luciu Balážovú 
v rozsahu nasledovných kompetencií: 
- koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi a vybavovanie ich požiadaviek v tejto oblasti 
- podpisovanie bežnej korešpondencie v tejto oblasti 
- pozvánky na pracovné rokovanie, vedenie rokovaní v tejto oblasti 
- koordinovanie a zjednocovanie činnosti komisií obecného zastupiteľstva 
- zabezpečovanie kontaktu medzi poslancami a starostom obce 
- podieľanie sa spolu so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja obce 
- organizuje, riadi a vkonáva v súčinnosti so starostom základné práce v čase krízovej situácie 
  na území obce 
- počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje     
zástupca starostu obce aj o veciach, na ktoré mu bolo starostom obce vydané osobitné 
splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených v tomto poverení, pokiaľ to nie je 
v rozpore s platnými právnymi predpismi 
- týmto poverením nie sú dotknuté práva a povinnosti zástupcu starostu obce Hrašné 
vyplývajúce zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek 
iných dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Hrašné vznikali finančné záväzky. 
Poverenie zároveň nezhŕňa ani podpisovanie rozhodnutí obce Hrašné. 
Uznesenie č.29/2019  
 
6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zakúpení PC s príslušenstvom do 
kancelárie starostu, ktorý stál cca 1000€ vo firme COMTEC , ktorá je správcom PC siete 
v obci Hrašné. Navrhol poslancom zakúpiť nový PC pre Materskú školu v Hrašnom v sume 
cca 250€. Pretože súčasný PC v MŠ Hrašné je už zastaralý a nevyhovujúci. 
Uznesenie č.30/2019  
 
 
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko upozornil poslancov na nutnosť vypratania posilňovne 
v požiarnej zbrojnici, ktorú prevádzkoval p. Nemec ,aby mohla  slúžiť ako zasadačka pre 
hasičov, tiež garáže na jar vypratať, motorové vozidlo IVECO musí byť vo vykurovanej 
garáži, preto zatiaľ nebude daná žiadosť na vozidlo IVECO . 
Uznesenie č. 31/2019 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom zámer premiestniť knižnicu, ktorá sa 
nachádza na poschodí obecného úradu  Hrašné v nevyhovujúcich priestoroch.  Týmto 
zámerom by sa naskytla možnosť rekonštrukcie a rozšírenia priestorov na poschodí pre   
materskú školu  pre viac detí. Poslanci navrhli viac možností riešenia. Vymeniť strešnú 
krytinu na budove OcÚ , vypratať podkrovie budovy obecného úradu, ktoré poskytuje viac 
možností využitia tohto priestoru. Ďalej je možnosť zlúčiť knižnicu s pobočkou na 
Hodulovom vrchu v budove bývalej školy. Tiež sa naskytuje možnosť kanceláriu starostu 
obce umiestniť v zasadačke OcÚ a kanceláriu využiť ako knižnicu. Na voľby by v budúcnosti 
mohli slúžiť priestory v kultúrnom dome. Je potrebné oboznámiť Okresnú knižnicu Michala 
Rešetku v Trenčíne s týmto zámerom. 



Uznesenie č. 32/2019 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko dal poslancom za úlohu podať na najbližšom zastupiteľstve 
návrhy na odmeňovanie poslancov za účasť na zasadnutí OcZ. V súčasnosti je to 15€ za jedno 
zastupiteľstvo.  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov s podaným projektom na zateplenie 
KD. Je na zváženie, či projekt realizovať aj so zateplením minerálnou vlnou, kvôli zrážaniu 
vlhkosti alebo vykonať drenáž, podrezať, a opraviť fasádu bez zateplenia.  Starosta obce bude 
informovať poslancov na ďalšom zasadnutí o finančných možnostiach projektu z eurofondov  
bez zateplenia, ktoré zistí v MAS Myjava. Poslanec p. Mateják Martin navrhol možnosť že dá 
zhotoviť predbežný  rozpočet na fasádu v KD.  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov so zakúpením pneumatík matador 
u predajcu p. Ivana Vítka na nákladné auto RENAULT  kuka voz v sume 2 200 € 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov so zistenými skutočnosťami so stavbou 
p. Ťažkého, ktorá bola ohlásená obci len ako ohlásenie stavebných úprav. Pôvodné 
rozhodnutie starostu môže zrušiť len prokurátor. Stavebný úrad vyrúbi na základe písomného 
podnetu pokutu za nedodržanie stavebného zákona vlastníkovi stavby. 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov so situáciou v areáli futbalového 
ihriska . Elektromer v kabínach v areáli futbalového ihriska je napísaný na neb. p. Galandáka 
Vladimíra . Keďže budova kabín ako aj celý areál  futbalového ihriska vlastní obec, je 
potrebné vzniknutú situáciu doriešiť .  Jednou z možností je zapísanie odberateľa elektrickej 
energie na Obec Hrašné a zmluvne doriešiť prenájom kabín a futbalového areálu s TJ Slovan 
Hrašné .   
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o nákupe posypového materiálu na 
posýpanie obecných ciest a chodníkov. 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o nákupe nového CD rádia pre účely 
obradov v Dome smútku s výstupmi na USB a pamäťovou kartou v sume cca 80€, pretože 
pôvodné rádio už nefunguje. 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o situácii s reklamou MASLEN, 
vyžiadal si od nich zmluvu, ktorá  je uzatvorená s obcou  na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 1 mesiac.  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zakúpení služobného smartfónu t.č. 
0918 590 651 pre obecný úrad v cene 95€ s paušálom 1€ na mesiac.  
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zámere vypratať veci spoza KD 
a v ďalších obecných priestoroch, je treba nájsť náhradný priestor na uskladnenie odtiaľ ešte 
potrebných  predmetov. Aby sa mohli umiestniť zatrávňovače na priestor zozadu KD 
a vybudovať parkovisko. 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov s možnosťou zúčastniť sa školenia pre 
starostov a poslancov, ktoré sa koná dňa 25.1. a 1.2.2019 v Senici. 
 



Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
OcZ na deň 6.2.2019. 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zabezpečení údržbárskych prác 
v obecných nájomných bytoch, ktoré dočasne bude riešiť poslanec Mateják Martin .  
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 
 
 
 
                                                                                                         .................................... 
                                                                                                           Mgr. Pavel Hučko  
                                                                                                             starosta obce   
  
 
 
Overovatelia :  
 
Zdenka Jakubcová  ...........................................  dňa ...................... 
 
Jaroslav Barančin   ...........................................   dňa ....................... 
 
 
 
V Hrašnom dňa 11.1.2019 
 
Zapísala : Jana Kučerová  
 


