Zápisnica
Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 5. februára 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom
Program :
)
1.
Otvorenie zasadnutia
)
2.
Schválenie programu
)
3.
Kontrola plnenia uznesení
)
4.
Prenájom priestorov v hasičskej zbrojnici na Hodulovom Vrchu
)
5.
Predaj pozemkov v k.ú. Stará Myjava pod cyklochodník- projekt cez MAS SR-ČR
)
6.
Rôzne
)
7.
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 Barančin, Mgr. Lucia Balážová, Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka
Fábry Bunčiaková, Martin Mateják.
Za zapisovateľku zápisnice a prijatých uznesení bola určená Mgr. Petra Šimková .
2. Starosta obce Mgr. Pavel Hučko predložil na schválenie program 13. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Prítomní poslanci schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 121/2020.
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. 122/2020
4. Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Pribiša o prenájom priestorov v hasičskej
zbrojnici na Hodulovom Vrchu. Bola vykonaná obhliadku uvedeného miesta a bolo vyžiadané
doplnenie žiadosti za akým účelom sa žiadosť podáva. Po doložení potrebných informácií sa
bude zastupiteľstvo touto žiadosťou zaoberať na budúce zastupiteľstvo.
5. Starosta obce predložil poslancom žiadosť obce Stará Myjava o kúpu pozemkov v k.ú.
Stará Myjava pod cyklochodník- projekt cez MAS SR-ČR.
Uznesenie č. 123/2020
6. Rôzne

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o úmysle p. Hložkovej z Českej
Republiky darovať obci Hrašné pozemky za odplatu neplatenia hrobového miesta na cintoríne
obce Hrašné do roku 2080. Poslanci predbežne súhlasili a dohodli sa, že sa napočíta výmera
pozemkov a zaznačí ich poloha na mape k.ú. Hrašné a na budúcom zastupiteľstve sa dohodnú.
Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o zámere kúpiť prívesný vozík za
osobné motorové vozidlo s EČV, ktorý sa bude používať za obecný malotraktor.
Uznesenie č. 124/2020

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali potrebu výmeny 2 ks lámp verejného osvetlenia
v oblasti prechodu pre chodcov v centre obce Hrašné.
Uznesenie č. 125/2020

Poslanec OcZ p. Martin Mateják na základe pohovoru s riaditeľkou MŠ p. Monikou
Hučkovou žiadal o nové vchodové dvere do materskej školy a na podkrovie budovy obecného
úradu. Uvedené sa bude prejednávať na budúcom zastupiteľstve.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s pokračovaním zmluvy na vývoz fekálií
z bytových domov A-F so spoločnosťou PreVak s.r.o. nakoľko firma AQUA Kubiš nedokáže
splniť podmienky zmluvy v stálosti vývozu.
Uznesenie č. 126/2020

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o vecné bremeno prípojok k novostavbe p.
Jaroslava Barančina. Uvedené sa bude prejednávať na budúcom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 127/2020

Starosta obce Hrašné informoval bytovú komisiu zloženú zo všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva o novovzniknutej situácii s nájomníkmi v bytových domoch.
Uznesenie č. 128/2020

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko oboznámil obecné zastupiteľstvo s:
-

Výberovým konaním na riaditeľku materskej školy Hrašné
Zmluvou o poskytnutí príspevku na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Zmluvou s obcou Kostolné ku kúpe pozemku na hospodársky dvor
S odpredajom bývalého malotraktora obce
Reklamáciou dlažby v kultúrnom dome
Zimnou údržbou ciest a chodníkov v k.ú. Hrašné
So situáciou pozemkov na Hodulovom Vrchu a v oblasti Dubníka a osady
U Václavkov
S problémami obce, že nemá stále zmluvu na separovaný odpad

Uznesenie č. 129/2020
Hlavná kontrolórka obce p. Kvetoslava Jurášová predložila poslancom Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
Uznesenie č. 130/2020

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko informoval poslancov o termíne nasledujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva na deň 11.03.2020 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 7.2.2020
Zapísala : Mgr. Petra Šimková

Mgr. Pavel Hučko, starosta obce

