
Z á p i s n i c a 

z šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 10. apríla 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu 

3. Voľba kontrolóra resp. vyhlásenie novej voľby kontrolóra  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu r. 2018 

5. Schválenie záverečného účtu r. 2018 

6. Riešenie spôsobu nakladania so stavebným odpadom obyvateľov obce Hrašné 

7. Určenie podmienok pre cvičenie žien v KD Hrašné 

8. Rôzne: 

9. Záver 

 

 

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 

Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny 

z celkového počtu päť poslancov boli prítomní pri otvorení zasadnutia všetci poslanci. Na 

základe čoho vyhlásil  starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania 

schopné. Kontrolórka obce sa ospravedlnila z dôvodu choroby.  

Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová,  Bc. Lenka 

Fábry Bunčiaková a Martin Mateják . 

Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Hana Valová . 

 

2.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predniesol na schválenie  program  6.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  

Uznesenie č. 52/2019 . 

 

3. Kontrolu plnenia uznesení  vykonal  starosta obce Mgr. Pavel Hučko a konštatoval, že 

uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ sú splnené alebo sa plnia .  

Uznesenie č. 53/2019  

 

4. Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2018 /príloha č.2/, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu prečítal starosta obce Mgr. Pavel Hučko 

Uznesenie č. 54/2019 

 

5. Starostu obce predložil poslancom na schválenie  

a)Záverečný účet obce Hrašné za rok 2018.  

b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 58 979,06€ na tvorbu rezervného 

fondu. 

 /príloha č. 3/ 

Uznesenie č. 55/2019 

 

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predstavil prítomným poslancom kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce, k výzve na voľbu hlavného kontrolóra podal prihlášku jediný 

kandidát, ktorý podľa posúdenia prihlášok, ktoré sa konalo dňa 8.4.2019 o 17.00 v zasadačke 

Obecného úradu podmienky splnil. Prihlášku podal p. Kvetoslava Jurášová. Starosta obce 



vyzval členov volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica volebnej 

komisie/príloha č. 4/ 

Uznesenie č. 56/2019 

 

   

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie návrh na riešenie 

spôsobu nakladania so stavebným odpadom občanov. Navrhol aby občania mohli stavebný 

odpad vyviezť na vopred určené miesto, a to v množstve 150kg na jedno súpisné číslo/rok  

Uznesenie č.57/2019  

 

8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť p. Škodáčkovej o možnosť 

využívania KD Hrašné k cvičeniu aerobiku a určeniu podmienok prenájmu. Poslanci sa 

dohodli, že využitie KD k cvičeniu aerobiku schvaľujú a nájom bude bezplatný, 

s podmienkou uvedenia KD do pôvodného stavu aký bol pri prevzatí. 

Uznesenie č. 58/2019 

 

9. Starosta obce Mgr. Pavel predložil poslancom na schválenie Úpravu rozpočtu obce Hrašné 

na rok 2019 /príloha č. 5/ . Zmena v KZ, položkovej časti OSTP, celkový rozpočet zostáva 

nezmenený. 

Uznesenie č. 59/2019 

 

10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť p. Dúbravu na odkúpenie 

pozemkov vo vlastníctve obce. /Príloha č. 6/, poslanci žiadosť vzali na vedomie a rozhodnú 

na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 60/2019 

 

 

11.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov  

-s podaným projektom na zateplenie KD 

-s podaním projektu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice 

- s priebehom podaného projektu na prechod pre chodcov – prebieha schvaľovanie 

-s podaním registrácie na projekt verejnej Wifi 

-so zámerom podať projekt na rekonštrukciu vykurovania budovy Oú a KD, poslanec p. 

Barančin navrhol popri tejto rekonštrukcii rekonštruovať i rozvody elektroinštalácie 

-so zámerom zakúpiť kachle do zasadačky HZ v sume cca 200€ a zámer doriešiť WC v HZ 

-s priebehom konaní p. Ťažkého a p. Machla. 

- s kúpou PC pre MŠ v hodnote 500€ 

- s priebehom terénnych úprav obecného pozemku pri budove Oú 

- so zámerom zorganizovať „Jarné upratovanie“ verejných priestranstiev v obci 

-s cenovými ponukami malotraktora s príslušenstvom 

-s konaním pohrebov cez víkendy a sviatky len vo výnimočných prípadoch bližšie upravuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska  

- s termínom akcie „ Stavanie mája“, ktorá sa uskutoční 30. 4. 2019 o 16:00 Hodulov Vrch 

a 17:00 Hrašné 

- oboznámil poslancov s výsledkami pracovných ciest Solčany – stretnutie starostov, 

Žarnovica – VO traktora pre obec, Bratislava - NBU 

Uznesenie č. 61/2019 

 



12. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť na schválenie najazdených 

kilometrov nad mesačný limit a to z dôvodu viacerých pracovných ciest. Počet kilometrov 

nad rámec za marec je 380km.  

Uznesenie č 62/2019 

 

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 

OcZ na deň 6.5.2019. 

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil . 

 

 

 

 

 

                                                                                                         .................................... 

                                                                                                           Mgr. Pavel Hučko  

                                                                                                             starosta obce   

  

 

 

 

 

 

V Hrašnom dňa 15.4.2019 

 

Zapísala : Hana Valová 

 


