Zápisnica
Zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 2. septembra 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Stanovisko k návrhu investora k stavbe krematória
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Omasta u Štefíkov
6. Žiadosť o vecné bremeno- zriadenie vodovodnej a plynovej prípojky p. Výchlopeň
7. Schválenie VZN o sociálnej službe
8. Výmena dverí a okna na Kultúrnom dome
9. Riešenie spomaľovačov resp. dopravného značenia Hodulov vrch a Polákov Vrch
10. Rôzne - informácie starostu k aktuálnym udalostiam týkajúcich sa obce Hrašné
11. 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 štyria poslanci:
Jaroslav Barančin, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Martin Mateják. Poslankyňa Bc.
Lenka Fábry Bunčiaková sa ospravedlnila, že príde neskôr a na zastupiteľstvo prišla po
prejednaní bodu č. 6. Na základe čoho vyhlásil starosta obce zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášania schopné. Kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová sa
ospravedlnila.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Mgr. Petra Šimková.
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 17. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 158/2020.
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. 159/2020
4. Starosta obce predložil poslancom návrh investora k stavbe krematória. Poslanci uvedený
návrh prejednali a vzhľadom na jednanie investora a výsledok hlasovania občanov obce
Hrašné na verejnej schôdzi konanej dňa 19.08.2020 zaujali zamietavé stanovisko k stavbe
krematória.
Uznesenie č. 160/2020
5. Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku p. Rastislava Omastu s manželkou. Jedná sa o pozemok p.č. 8667/10 o výmere 115

m² podľa predloženého GP v záujme usporiadania vlastníckych vzťahov okolo nehnuteľností.
Poslanci sa dohodli, že na pozemok sa pôjdu pozrieť a uvedenú žiadosť prejednajú na
nasledujúcom zastupiteľstve.
6. Starosta obce predložil poslancom žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na
uloženie vodovodnej prípojky z parcely č. 5085/1 v k.ú. Hrašné od p. Antona Výchlopeňa.
Poslanci uvedenú žiadosť prejednali a súhlasia so zriadením vecného bremena.
Uznesenie č. 161/2020
Po tomto bode prišla na zasadanie obecného zastupiteľstva aj Bc. Lenka Fábry-Bunčiaková.

7. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil poslancom návrh VZN č.1/2020 o
poskytovaní opatrovateľskej služby. Poslanci uvedený návrh VZN prerokovali a upravili
výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Hrašné na jednotnú sumu 3 € za
hodinu poskytovanej služby.
Uznesenie č. 162/2020
8. V tomto bode sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnil p. Václavek s manželkou,
ktorí poslancom a p. starostovi predostreli nový návrh projektu stavby ich rodinného domu.
Poslanci si uvedený návrh vypočuli, uskutočnili obhliadku pozemku a dohodli sa, že p.
Václavek s manželkou si podajú žiadosť, ktorou sa poslanci budú zaoberať na nasledujúcom
zastupiteľstve.
9. Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vymeniť okno na Kultúrnom dome
a dvere na povalu kultúrneho domu. Poslanci uvedené prejednali a schválili.
Uznesenie č. 163/2020
10. Starosta Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov, že je potrebné riešiť spomaľovače resp.
dopravné značenie na Hodulovom vrchu i na Polákovom vrchu. V uvedených osadách jazdia
šoféri neprimeranou rýchlosťou a hrozí riziko dopravnej nehody. Poslanci uvedený problém
prejednali a dohodli sa, že oslovia p. Petra Málka nakoľko býva blízko prejednávaného úseku
na Polákovom Vrchu. Uvedeným problémom a ďalšími možnými riešeniami sa budú ďalej
zaoberať na nasledujúcom zastupiteľstve.
11. Starosta obce v mene kontrolórky obce p. Kvetoslavy Jurášovej predložil poslancom
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontolóra za 6 mesiacov 2020. Poslanci zobrali správu
na vedomie.
Uznesenie č. 164/2020
12. Rôzne
Starosta informoval poslancov o žiadosti o odkúpenie pozemku p. Emila Sopóciho. Jedná sa
o parcelu č. 9955 o výmere 11m² v k.ú. Hrašné podľa priloženého geometrického plánu.
Poslanci žiadosť prejednali a súhlasia s predajom.
Uznesenie č. 165/2020
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov, že nakoľko uplynul dôvod na znížený
nájom pre pohostinstvo v obci Hrašné, navrhuje, aby sa nájom za pohostinstvo, ktoré má

v prenájme p. Ján Bičian, vrátil na 250 € mesačne ako je uvedené v Zmluve o nájme
nebytových priestorov, od septembra 2020. Poslanci uvedený návrh prejednali a schválili.
Uznesenie č. 166/2020
Starosta obce informoval poslancov o potrebe vypracovania projektových dokumentácií na
budovu obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku, hasičskej zbrojnice a starej školy na
Hodulovom vrchu. Poslanci uvedené prejednali a súhlasia s vypracovaním projektových
dokumentácií.
Uznesenie č. 167/2020
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil obecné zastupiteľstvo s:
-

Osadením poštovej schránky Obecného úradu na budove OcÚ
Podaním žiadosti na TVK o pripojenie na Čachtický prameň
Výmenou vchodových dverí na materskej škole

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Zdenka Jakubcová navrhla, aby sa zvýšili dane za stavby
pre podnikateľské subjekty v obci. Poslanci uvedené prejednajú na nasledujúcich
zastupiteľstvách.

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva na deň 08.10.2020 o 17 hod. v zasadačke OcÚ.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil .
V Hrašnom dňa 3.9.2020
Zapísala : Mgr. Petra Šimková
....................................
Mgr. Pavel Hučko, starosta obce

