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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.12.2015 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         Daniel Masár 
Zapisovateľka:                 Mária Mare čková 
 

        Na úvod rokovania starosta obce privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku 
viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. 
        Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) sú prítomní poslanci: Dudák, 
Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan a OZ je uznášania schopné. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ so zmenou bodu programu č. 16 „Voľba veliteľa 
a členov DHZO“ za „Dobrovoľný hasičský zbor obce“, t.j. celý program v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 50/2015:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecného pozemku 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre centrum voľného času 
6. Návrh Zmluvy o stavebnom úrade pre miestne a účelové komunikácie  
7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
8. VZN č. 39/2015 o dani z nehnuteľnosti 
9. VZN č. 40/2015 o komunálnych odpadoch 
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015  
11. Úprava rozpočtu na rok 2015 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
13. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
14. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2016 
15. Prerokovanie programu rozvoja obce na roky 2015-2020 
16. Dobrovoľný hasičský zbor obce 
17. Určenie podmienok predvolebnej kampane pre voľby do NR SR 
18. Zhodnotenie roka 2015 
19. Rôzne 
20. Záver 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 18.09.2015:  
Uzn. č. 38/2015 – schválené 
Uzn. č. 39/2015 – schválené, vybavené ohlásenie, zatiaľ nezrealizované 
Uzn. č. 40/2015 – schválené, splnené 
Uzn. č. 41/2015 – schválené, odpovedané 
Uzn. č. 42/2015 – schválené, prerušený ďalší postup z dôvodu prebiehajúcej opravy projektu 
         pozemkových úprav v predmetnej lokalite 
Uzn. č. 43/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 44/2015 – schválené, zrealizované 
Uzn. č. 45/2015 – vzaté na vedomie 
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Uzn. č. 46/2015 – schválené 
Uzn. č. 47/2015 – schválené 
Uzn. č. 48/2015 – schválené, zatiaľ nesplnené 
Uzn. č. 49/2015 – schválené, cena bude odovzdaná na Adventnej besede 20.12.2015 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
rozdelená do ďalších bodov programu 
 
Bod 4 - Predaj obecného pozemku 
Starosta obce informoval o žiadosti spoločnosti BVS, a.s. o odkúpenie pozemku – časti parcely č. 9752 
o predpokladanej ploche 966 m2 vo vlastníctve obce Hradište pod Vrátnom pre realizáciu objektu 
príjazdovej komunikácie ku ochranným pásmam I. stupňa a samotným objektom studní budovaných 
v rámci stavby „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“. 
 
Uznesenie č. 51/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom k posúdeniu žiadosti spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava o odkúpenie časti parcely o ploche 966 m2 
z KNC parcely č. 9752 požaduje, aby žiadateľ predložil geometrický plán na oddelenie 
predmetného pozemku, znalecký posudok na určenie ceny predmetnej nehnuteľnosti a návrh 
kúpnej zmluvy. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Žiadosť o poskytnutie dotácie pre centrum voľného času 
Starosta obce informoval o žiadosti Mesta Senica o dotáciu na centrum voľného času vo výške 15 eur na 
IV. štvrťrok 2015. 
 
Uznesenie č. 52/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie dotácie pre Centrum  
voľného času v Senici za štvrtý štvrťrok 2015. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Návrh Zmluvy o stavebnom úrade pre miestne a účelové komunikácie 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zmluvu o vykonávaní pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, na základe ktorej by 
Mesto Senica vykonávalo za úhradu skutočných nákladov pre Obec Hradište pod Vrátnom pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v súlade s § 120 z. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016.  
 
Uznesenie č. 53/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje uzatvorenie zmluvy podľa § 20a/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie s Mestom Senica 
a poveruje starostu obce podpisom tejto zmluvy.   
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce z dôvodu zmeny legislatívy v roku 2015.  
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Uznesenie č. 54/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Hradište pod Vrátnom tak, ako boli predložené v návrhu na rokovanie OZ.   
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - VZN č. 39/2015 o dani z nehnuteľnosti 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie VZN č. 39/2015 o dani z nehnuteľnosti, 
v ktorom správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov o 80 %, na ktorých  sú rokliny, výmole, 
vysoké medze s kroviskami alebo kamením, čím sa rieši problém s vysokou daňou za ostatnú plochu 
v extraviláne, ktorá vznikla po pozemkových úpravách. Jedná sa o zníženie dane z cca 133 eur / ha na cca 
20 eur / ha, čo predstavuje výpadok z daní z nehnuteľností pre obec takmer 20 tis. eur za rok. O zníženie 
však musia daňovníci individuálne požiadať. 
 
Uznesenie č. 55/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
39/2015 o dani z nehnuteľností tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - VZN č. 40/2015 o komunálnych odpadoch 
Starosta obce informoval o zmene legislatívy v roku 2015, na základe ktorej sa oddeľuje poplatok za 
drobný stavebný odpad od poplatku za komunálny odpad, pričom v návrhu je poplatok 40 eur / t 
drobného stavebného odpadu. 
 
Uznesenie č. 56/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
40/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, ako 
bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu na úpravu rozpočtu na r. 2015, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 57/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2015. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Úprava rozpočtu na rok 2015 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle vnútorného predpisu č.  
389/2015 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce (OÚ-TT-zmeny v počte žiakov vykázaných 
v EDUZBERE 2015). 
 
Uznesenie č. 58/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 58/2015 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle vnútorného predpisu č. 389/2015 
o zásadách rozpočtového hospodárenia obce  (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu 
obce) podľa prílohy. 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2015 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015 v € 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2015 v € 

Zmena rozpočtu 
na rok 2015  

v € 
Bežné príjmy  238 504 318 330 + 668 318 998 

Kapitálové príjmy 0         6 000 0 6 000 

Finančné operácie príjmové  0 23 900 0 23 900 

Príjmy spolu  238 504 348 230 + 668  348 898 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2015 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015 v € 

Zmena rozpočtu  
na rok 2015  

v € 

Zmena rozpočtu  
na rok 2015  

v € 
Bežné výdavky  214 604 314 330 + 668 314 998 

Kapitálové výdavky 0   10 000 0 10 000 

Finančné operácie výdavkové 23 900 23 900 0 23 900 

Výdavky spolu  238 504 348 230 + 668 348 898 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu zahŕňa najmä zvýšené príjmy a výdavky v rozpočte z dôvodu 
účasti obce na projekte úradu práce, sociálnych vecí a rodiny „Šanca na zamestnanie“, na základe ktorého 
má obec 4 zamestnancov v období 1.11.2015 – 31.7.2016, pričom 95% nákladov na mzdy hradí úrad 
práce. 
Uznesenie č. 59/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 59/2015 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu. 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2015 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2015 
v € 

Bežné príjmy  238 504 318 998 + 1 953 320 951 

Kapitálové príjmy 0         6 000 + 427         6 427 

Finančné operácie príjmové  0 23 900 0 23 900 

Príjmy spolu  238 504 348 898 + 2 380 351 278 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2015 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2015 
v € 

Bežné výdavky  214 604 314 998 + 2 380 317 378 

Kapitálové výdavky 0 10 000 0    10 000 

Finančné operácie výdavkové 23 900 23 900 0 23 900 

Výdavky spolu  238 504 348 898 + 2 380 351 278 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 



strana č. 5/7 

Bod 12 - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 60/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
Starosta obce informoval, že rozpočet na budúci rok je navrhnutý na základe rozpočtu na rok 2015.  
Príjmy - podielové dane sú navýšené, avšak nie celkom na odhad Ministerstva financií (162 157 €), takže 
zostáva určitá rezerva. V porovnaní s rokom 2015 sú príjmy znížené o takmer 20.000 eur z dani z 
nehnuteľností z dôvodu zníženia dane za ostatnú plochu. 
Výdavky sú naplánované tak, aby boli zabezpečené všetky základné služby obyvateľstvu – verejné 
osvetlenie, zimná údržba ciest, kosenie verejných priestranstiev a údržba cintorína, prevádzka ZŠ s MŠ, 
rutinné údržby obecných budov, energie, tradičné spoločenské podujatia, splácanie dlhodobého dlhu obce 
podľa splátkového kalendára. Uvažuje sa so štyrmi pracovníkmi z úradu prace do 31.7.2016, 
nákupom stolov a stoličiek do kultúrneho domu, dovymieňaním okien na budove obecného úradu 
a čiastočnou opravou fasády - náterom, výmena 2 počítačov na obecnom úrade. V roku 2016 uvažujeme 
so začatím splácania istiny z úveru, na rok 2016 je naplánovaná splátka 2.000 eur. Doterajšia zmluva na 
municipálny úver končí v polovici roka 2016. Na rok 2016 nie sú naplánované žiadne významnejšie 
opravy miestnych komunikácií, uvažujeme s nimi až v roku 2017. 
 
Uznesenie č. 61/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod 
Vrátnom pre rok 2016 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 62/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod 
Vrátnom na roky 2017 – 2018 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 14 - Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2016 
 
Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016: 
 
Kontrola realizácie a spôsobu financovania opráv miestnych komunikácií v roku 2015 
Termín: do konca apríla 2016  
 
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2015 
Termín: do konca júna 2016  
 
Kontrola čerpania rezervného fondu 
Termín: do konca júna 2016  
 
Uznesenie č. 63/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje plán činností hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok 2016 tak, ako bol prednesený. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 15 - Prerokovanie programu rozvoja obce na roky 2015-2020 
Starosta obce informoval o potrebe schválenia Programu rozvoja obce do roku 2020, ktorý je 
nevyhnutný pri čerpaní prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Poukázala hlavne na výhľadové 
projekty: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Parkové úpravy, Rekonštrukcia budovy obecného úradu, 
Náučný chodník, Rozhľadňa na Kopci, Ozvučenie sály kultúrneho domu, Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Prístavba šatní TJ, Rekonštrukcia domu smútku a jeho 
okolia. 
 
Uznesenie č. 64/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Program rozvoja obce na roky 2015-
2020. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 16 - Dobrovoľný hasičský zbor obce 
Starosta obce informoval o povinnosti vytvorenia Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorú 
ustanovuje platná legislatíva. 
 
Uznesenie č. 65/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje, aby činnosť Dobrovoľného hasičského 
zboru obce vykonával Dobrovoľný hasičský zbor v Hradišti pod Vrátnom. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 17 - Určenie podmienok predvolebnej kampane pre voľby do NR SR 
 
Uznesenie č. 66/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje pre predvolebnú kampaň pre Voľby do 
Národnej rady SR použitie masovo-komunikačných prostriedkov za nasledovných podmienok. 
Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného 
úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne 
na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne. 
Prezentácia kandidujúcich politických strán a hnutí prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná 
každý pracovný deň v čase od 16.00 do 17.00 hod. v zákonom stanovenom období predvolebnej 
kampane. Výšku poplatku za hlásenie upravuje VZN č. 38/2013. Predvolebné šoty treba doručiť na 
CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách na obecný úrad. 
Prezentácia kandidujúcich politických strán a hnutí na internetovej stránke obce z technických 
príčin nie je možná. 
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú kandidujúce politické strany a hnutia k dispozícii 
zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom 
priestorov sú uvedené vo VZN č. 38/2013. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom 
úrade. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 18 - Zhodnotenie roka 2015 
 
Starosta obce v krátkosti zhodnotil rok 2015 z pohľadu uskutočnených projektov a podujatí nasledovne. 
 
Rok 2015 bol rokom pokračovania opráv a rekonštrukcií pri dodržaní stability obecných financií bez 
ďalšieho zadlžovania obce a pri zachovaní splácania úveru na Rekonštrukciu a dostavbu kultúrneho domu 
v zmysle splátkového kalendára. 
Podarilo sa zrealizovať v budove obecného úradu dokončenie výmeny podláh z PVC v troch kanceláriách 
za vinylové podlahy, položenie dlažby na chodbách na prízemí, poschodí a na schodoch, výmena okien 
na WC na prízemí a komplexná rekonštrukcia a sprevádzkovanie WC na prízemí, výmena okien 
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v školskej jedálni a na chodbe školy, vyspravenie podlahy a nalepenie nového koberca v školskom klube. 
Do kuchynky pri zasadačke obecného úradu bola kúpená umývačka riadu, ktorá slúži širokej verejnosti 
pri oslavách alebo karoch. V kaderníctve na prízemí obecného úradu bolo zrealizované nové odpadové 
potrubie na odvedenie odpadových vôd do žumpy vzhľadom k tomu, že došlo k havárii starého odpadu.   
Najviac financií z rozpočtu na opravy v roku 2015 išlo do miestnych komunikácií vyasfaltovaním, a to 
cesta k Michálkovým, cesta pri p. Leškovi, cesta na cintorín, križovatka pri obecnom úrade. Cesta na 
cintorín bola najdrahšou položkou v roku 2015 – náklady na ňu činili vyše 20.800 eur a bola realizovaná 
aj vďaka dotácii vo výške 13.000 eur z Ministerstva financií SR.  
Cez ÚPSVAR Senica sme v roku 2015 realizovali popri menších obecných službách a aktivačných 
prácach tri veľké projekty, a to program §50j Čistenie verejných priestranstiev, § 54 Podpora 
zamestnávania uchádzačov o zamestnanie a § 54 Šanca na zamestnanie. Celkovo sme cez tieto projekty 
vytvorili 13 pracovných miest a získali do rozpočtu 32.734 eur. 
V roku 2015 popri tradičných kultúrno-spoločenských podujatiach sa uskutočnil 3. ročník festivalu folku 
a country Vrátnofest za účasti Bukasového masívu a DH Hradišťanka oslávila 30. výročie svojej 
novodobej existencie na tradičnej prehliadke dychových hudieb za účasti pani Oľgy Baričičovej a DH 
Žadovjáci. Na štvrtú Adventnú nedeľu si pripomenieme 100. výročie narodenia nadrealistického básnika 
Jána Raka. 
 
Bod  19 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 11.3.2016. 
Pozval prítomných na plánované podujatia obce a organizácií pôsobiacich v obci:  
Vianočná tržnica 12.12.2015 – tradičné podujatie ZŠ s MŠ v kultúrnom dome 
Adventná beseda 20.12.2015, ktoré bude tento rok venovaná 100. výročiu narodenia nadrealistického 
básnika Jána Raka 
Silvester 31.12.2015 – netradičné podujatie poslancov OZ, hlavní garanti Daniel Masár, Elena Mrázová. 
poslanec Gregor – upozornil na odpadky na autobusovej zastávke pri Barbušiakových, ktoré treba 
vyzbierať 
p. Mária Masárová – upozornila na rozbitú poľnú cestu od Hájenky k Baraným rohom, ktorú podľa nej 
rozbili ťažké stroje pri sťahovaní dreva 
p. Janka Michálková – navrhla, aby obec informovala občanov vždy, keď plánuje nejaká práce na 
cintoríne – kosenie, čistenie, vyrezovanie, aby si ľudia mohli pozakrývať hroby, ďalej sa pýtala, prečo 
obec nepozývala všetkých dôchodcov na „Mesiac ústy k starším“, ale len členov JDS 
starosta obce – informoval, že obecným rozhlasom boli pozvaní všetci občania a do budúcna bude obec 
hlásiť v rozhlase práce na cintoríne 
 
Bod 20 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
Daniel Masár            ..........................                                
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   
 


