Zápisnica
Z náhradného 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 16. októbra 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program :
)
1.
Otvorenie zasadnutia
)
2.
Schválenie programu
)
3.
Kontrola plnenia uznesení
)
4.
Správa o činnosti materskej školy
)
5.
Vysporiadanie pozemku pre hospodársky dvor z obcou Kostolné
6. )
Prenájom pozemku u Štefíkov - Barančín Marek
7. )
Darovanie pozemkov občanov obci
8. )
Úprava cien za vývoz odpadu
9. )
Riešenie opráv miestnych komunikácii
10. ) Mesiac úcty k starším
11. ) Odpredaj malotraktora UNI
12. ) Zimná údržba miestnych komunikácii
13. ) Rôzne
14. ) Záver

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Hrašné Mgr. Pavel
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov, kontrolórku obce a prítomných hostí. 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.
Prítomní poslanci: Jaroslav Barančín, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová a Bc. Lenka
Fábry Bunčiaková, Martin Mateják.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Hana Valová .
2.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program náhradného 10.
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 96/2019 .

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. 97/2019

4. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom k nahliadnutiu správu o činnosti
Materskej školy, správu vypracovala riaditeľka školy, poslanci sa so správou oboznámili
a správu zobrali na vedomie /Príloha č. 1/
Uznesenie 98/2019
5. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie vysporiadanie pozemku
pre hospodársky dvor, ktorý je v spoluvlastníctve s obcou Kostolné. Pozemok p.č. 5086/50.
vo výmere 448m2. Poslanci jednohlasne schválili odkúpenie pozemku t.j. 224m2 od obce
Kostolné. Cena bola stanovená na 3€/m2. Uznesenie č. 99/2019

6. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť p. Mareka Barančina na
prenájom pozemku vo vlastníctve obce na ktorom chce umiestniť lodný kontejner, ktorý bude

používať ako garáž pre prívesný vozík a uskladnenie kynologického materiálu./Príloha č. 2/.
Poslanec p. Barančin informoval prítomných, že žiadosť o prenájom Marek Barančin
späťvzal. T.z., že tento bod programu je bezpredmetný. Oznámenie o späťvzatí žiadosti bude
písomne doručená na obecný úrad. /Príloha 3/ prítomný hosť Ing. Ivan Václavek predniesol
návrh, aby sa v prípade takýchto žiadostí do budúcnosti pri schvalovaní myslelo i na
prípadný problém s parkovaním a príjazdom.
7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie prijatia daru od
viacerých vlastníkov pozemkov v katastri obce. Počas kontroly podaných daňových priznaní
k dani z nehnuteľnosti viacerí vlastníci prejavili vôľu darovať pozemky v ich vlastníctve obci
na základe darovacej zmluvy a návrhu na vklad, ktorý bude na náklady darcu. Poslanci toto
schválili jednohlasne
Uznesenie č. 100/2019
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom návrh na zvýšenie cien za vývoz
odpadu pre zazmluvnené obce nasledovne:
Fakturovaná položka
Pôvodná cena
Cena po zvýšení
1,146/km
1,2/km
Prejazd na miesto výkonu
2,142/km
2,2/km
Prejazd po obci
Manipulácia s nádobami
0,565/ks
0,67/ks
Prejazd na skládku
1,627/km
1,7/ks
0,565/min
0,6/min
Doba vyprázdňovania
vozidla

a požiadal ich o schválenie. Poslanci navýšenie s platnosťou od 1.1.2020 schválili
jednohlasne. Uznesenie č. 101/2019
9. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov, že suma vo výške
15 000€vyčlenená v rozpočte pre tento rok na opravu miestnych komunikácií, v prípade
nevyužitia do konca kalendárneho roka 2019 sa presunie do rezervného fondu. V prípade ak
by sa obec rozhodla v tejto sume opraviť miestne komunikácie, bolo by potrebné vyhlásiť
verejné obstarávanie, vypracovať projekt a i práce by museli byť ukončené a vyfakturované
v roku 2019. Preto p. poslankyňa Jakubcová navrhla opravu chodníkov v obci v domnení, že
by v tomto prípade nebolo potrebné dať vypracovať projekt a verejné obstarávanie, čo ale nie
je možne. Túto informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Uznesenie č. 102/2019
10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie zorganizovanie
posedenia pre občanov obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré navrhol na
25.10.2019 o 16 tej hod. s programom vystúpia deti z materskej školy a p. Kurtiš. Poslanci
schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 103/2019
11. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom podmienky na odpredaj
nepoužívaného malotraktora UNI. Navrhované cena za malotraktor spolu s príslušenstvom /
kosačka, snehová radlica, snehová fréza/ je 1200€. Odpredaj bude zverejnený formou inzerátu
na našej www stránke a v miestnej tlači. Poslanci podmienky schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 104/2019

12. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal poslancov o schválenie návrhu na zimnú údržbu
ciest, ktoré sa budú udržiavať ako pominulé roky. Poslanci schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 105/2019

13. Rôzne
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko požiadal predsedkyňu Mgr. Luciu Balážovú aby v čo
najkratšom čase zvolala zasadnutie bytovej komisie, z dôvodu určenia domovníka pre obecné
nájomné byty.
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov:
- o uskutočnení maľovky dom smútku počas mesiaca september.
- o nutnosti zakúpiť záclony do domu smútku.
-

o telefonickej žiadosti Myjavskej pekárne o prenájom priestorov k zriadeniu
podnikovej predajne.

-

Zmluva o zmene katastrálneho územia sa v archíve zatial nenašla, situácia sa rieši

-

o stretnutí s p. Križanom a naďalej pretrvávajúcich susedských sporov a sporov
s prístupovou cestou..

-

požiadal poslancov o predloženie požiadavok , ktoré by sa mali zahrnúť do rozpočtu
na rok 2020

Uznesenie č. 106/2019

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
OcZ na deň 6.11.2019.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .
V Hrašnom dňa 16.10.2019
Zapísala : Hana Valová

Mgr. Pavel Hučko, starosta obce

