
Z á p i s n i c a 
Zo siedmeho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 6. mája 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom 
Program :  
1. Otvorenie zasadnutia  
 2. Schválenie programu   
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Nákup malotraktora Yanmar pre obec – úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
5. Nákup príslušenstva k malotraktoru  - mulčovač, posypač – rozmetadlo, snehová radlica,     
     Kabína – úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 
6. Posúdenie žiadosti o dokúpenie pozemku u Rumankov 
7. Posúdenie žiadosti o dokúpenie pozemku u Tomišov 
8. Vytýčenie pozemku a zápis do LV pre hospodársky dvor obce 
9. Finančné riešenie na zriadenie hospodárskeho dvora /úprava, oplotenie, brána, .../ 
10. Rôzne: 
 - Informácia o dianí v obci Hrašné  
11. Záver 
 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Hrašné Mgr. Pavel 
Hučko. Privítal na ňom prítomných poslancov a hostí. Podľa podpísanej prezenčnej listiny 
z celkového počtu päť poslancov boli prítomní pri otvorení zasadnutia štyria poslanci. 
Poslankyňa Bc. Lenka Fábry Bunčiaková sa ospravedlnila. Na základe čoho vyhlásil  starosta 
obce zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Kontrolórka obce sa 
ospravedlnila.  
Prítomní poslanci:  Jaroslav Barančín,  Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová a Martin 
Mateják . 
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená p. Hana Valová . 
 
2.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie  program  7.zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .  
Uznesenie č. 62/2019 . 
 
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. 63/2019  
 
4. Starosta predložil poslancom k nahliadnutiu zápis z prieskumu trhu na kúpu komunálneho 
malotraktora pre obec/ príloha č. 1/ a vyzval poslancov k hlasovaniu na odsúhlasenie kúpy 
malotraktora. 
Uznesenie 64/2019 
 
5. Starosta obce Mgr. Pavel predložil poslancom na schválenie Úpravu rozpočtu obce Hrašné 
na rok 2019 . Úprava sa týka čerpania rezervného fondu na kúpu malotraktora vo výške 
4 900€ .  
Uznesenie č. 65/2019 
 
6. Starosta predložil poslancom k nahliadnutiu zápis z prieskumu trhu na kúpu príslušenstva 
ku komunálnemu malotraktoru pre obec/ príloha č. 2/  a vyzval poslancov k hlasovaniu na 
odsúhlasenie kúpy príslušenstva. 



Uznesenie 66/2019 
7. Starosta obce Mgr. Pavel predložil poslancom na schválenie Úpravu rozpočtu obce Hrašné 
na rok 2019 . Úprava sa týka čerpania rezervného fondu na kúpu príslušenstva k malotraktoru 
vo výške 3 900€ . 
Uznesenie č. 67/2019 
 
8. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť p. Dúbravu na odkúpenie 
pozemkov vo vlastníctve obce. /Príloha č. 3/ a vyzval poslancov k hlasovaniu. Žiadatelia boli 
prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva a po hlasovaní poslancom položili otázku, že 
ak spolumajiteľ prejednávaného pozemku Obec Kostolné vydá kladné stanovisko o odkúpení 
pozemku, tak či by obecné zástupiteľstvo prehodnotilo predchádzajúce hlasovanie. 
Uznesenie č. 68/2019 
 
9. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom žiadosť p. Habardu na odkúpenie 
pozemkov vo vlastníctve obce. /Príloha č. 4/ a vyzval poslancov k hlasovaniu  
Uznesenie č. 69/2019 
 
10. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom na schválenie objednanie 
geometrického plánu k vytýčeniu pozemku a zápis do katastra nehnuteľností. Pozemok sa 
bude využívať ako „hospodársky dvor“ obce. 
Uznesenie č. 70/2019 
 
11. Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťami financovania „hospodárskeho dvora“. 
Hlasovanie bude obsahom budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
12. Starosta obce predložil poslancom na odsúhlasenie Zápis do Kroniky obce./ Príloha č. 5/ 
Uznesenie č. 71/2019 
 
11.Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil poslancov  
-informácie o pozemkoch pri Dubníku I - prezistenie postupu zmeny katastrálneho územia 
-s nutnosťou vypracovania energetického certifikátu budovy obecného úradu a kultúrneho 
domu, ktorý je potrebný k vypracovaniu projektu. 
- so zámerom odstrániť torzo zástavky pri cintoríne a opravu budova autobusovej zastávky 
v časti u Štefíkov 
-zhodnotil akciu „ Stavanie mája“, ktorá sa uskutočnila 30. 4. 2019 o 16:00 Hodulov Vrch 
a 17:00 Hrašné 
Uznesenie č. 72/2019 
 
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia 
OcZ na deň 5.6.2019. 
 
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 7.5.2019 
Zapísala : Hana Valová 



 


