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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 19.06.2015 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Stanislav Sopúch  
                                         Mgr. Martin 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: Gregor,   
M. Masár, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášania schopné. Poslanec Dudák sa ospravedlnil z pracovných 
dôvodov a poslanec Vulgan je odcestovaný. D. Masár príde neskôr. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
Uznesenie č. 21/2015:    
Program rokovania: 
               1.   Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
               2.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
               3.   Došlá pošta 
               4.   Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu 2014, stanovisko kontrolóra 

5. Výsledky auditu za rok 2014  
6. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
8. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2014 
9. Čerpanie rezervného fondu 
10. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2015 
11. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu r. 2015 
12. Úprava rozpočtu na rok 2015  
13. Rôzne  
14. Prerokovanie Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech BVS, 

a.s. v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ 
15. Záver 

Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 20.02.2015:  
Uzn. č. 11/2015 – schválené 
Uzn. č. 12/2015 – schválené, vybraný dodávateľ, zatiaľ nezrealizované 
Uzn. č. 13/2015 – schválené, zatiaľ nesplnené 
Uzn. č. 14/2015 – schválené, prevod nezrealizovaný 
Uzn. č. 15/2015 – schválené, zatiaľ nezrealizované 
Uzn. č. 16/2015 – schválené, plní sa 
Uzn. č. 17/2015 – schválené, projekt sa spracúva 
Uzn. č. 18/2015 – schválené 
Uzn. č. 19/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 20/2015 – schválené 
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Bod 3  - Došlá pošta 
Emília Michali čková a Ľubica Hanicová podali sťažnosť na majiteľov domu s. č. 39 p. Kúdelku a p. 
Valenta. Žiadajú o pokosenie a vyčistenie ich pozemku od starých stromov, nakoľko burina a stromy 
ohrozujú ich dvor a záhradu.  
Starosta obce uviedol, že spomenutých majiteľov domu s. č. 39 dvakrát ústne napomenul a požiadal 
o vyčistenie ich pozemku. Tí prisľúbili pokosenie, avšak zatiaľ bezvýsledne.  
Následne bude postupovať úradným spôsobom, teda predmetným vlastníkom bude zaslaná písomná 
výzva.  
Mária Mrázová  žiada obecný úrad o vyzvanie majiteľov domu s. č. 218 o úpravu konárov stromu orecha 
vlašského, ktoré visia nad potokom a cestou. 
 
Uznesenie č. 22/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom odporúča starostovi obce sťažnosti týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, ako napr. nevyčistený pozemok, na ktorom rastúce stromy a burina 
ohrozujú susedné nehnuteľnosti, riešiť oficiálnou písomnou výzvou vlastníkom nehnuteľností 
v zmysle platnej legislatívy SR. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Jozef Vulgan nahlásil prepadnutú cestu v tvare kruhu priemeru cca 50 cm a hĺbky cca 20 cm pred ich 
domom s. č. 85. 
Starosta obce uviedol, že nakoľko sa jednalo o ohrozenie cestnej premávky na miestnej komunikácii, 
záležitosť bola riešená pracovníkmi obce vybetónovaním prepadnutej časti do úrovne vozovky. 
 
Bod 4 - Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu 2014, stanovisko kontrolóra 
Kontrolórka predniesla stanovisko k hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu za r. 2014,  
ktoré je prílohou k zápisnici. 
Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za r. 2014 je prílohou k záverečnému účtu. 
 
Uznesenie č. 23/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie stanovisko kontrolóra k Hodnotiacej správe 
plnenia programového rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom za rok 2014 na vedomie.  
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Výsledky auditu za rok 2014 
Starosta obce prečítal názor audítora, podľa účtovná závierka Obce poskytuje pravdivý a objektívny 
pohľad na finančnú situáciu k 31.12.2014. Je v súlade s platnou legislatívou a nevykazuje významné 
nedostatky. 
 
Uznesenie č. 24/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 
Kontrolórka  predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014, ktoré je prílohou k 
zápisnici.   
 
Uznesenie č. 25/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za 
rok 2014. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
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Uznesenie č. 26/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod 
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.  
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2014 
 
Uznesenie č. 27/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2014 vo výške 462,05 € na tvorbu rezervného fondu.  
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Čerpanie rezervného fondu 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že nie je potrebné schvaľovať ďalšie čerpanie 
rezervného fondu, nakoľko už bolo schválené na predchádzajúcom rokovaní čerpanie na splátku 
dodávateľského úveru banke.  
 
Bod 10 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2015 
 
Uznesenie č. 28/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje nasledovný plán činnosti kontrolóra na 2. 
polrok 2015: 
Kontrola priebehu realizácie a financovania opráv miestnych komunikácií v roku 2015 
Termín: do konca decembra 2015  
Kontrola pokladne Obecného úradu a Základnej školy 
Termín: do konca decembra 2015  
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2015 
Termín: do konca decembra 2015  
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu r. 2015 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k úprave programového rozpočtu na r. 2015, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 29/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2015. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Úprava rozpočtu na rok 2015 
Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu zahŕňa predpokladané zvýšené príjmy z podielových daní zo 
štátu, z daní z nehnuteľností a z projektov realizovaných cez UPSVAR -  §50j a §54, v rámci ktorých má 
obec 9 pracovníkov na dobu určitú. Výdavky sú v prevažnej miere premietnuté do opráv miestnych 
komunikácií, mzdy a materiálne zabezpečenie pracovníkov v rámci spomenutých projektov z UPSVAR 
a výmenu podlahy v školskom klube. 
 
Uznesenie č. 30/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 30/2015 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 3 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. 



strana č. 4/6 

 
 

 

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  238 504 247 284 + 53 765 301 049 

Kapitálové príjmy 0 0 0         0 

Finančné operácie príjmové  0 23 900 0 23 900 

Príjmy spolu  238 504 271 184 + 53 765 324 949 

 

 

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  214 604 236 594 + 54 755 291 349 

Kapitálové výdavky 0   10 690 - 990    9 700 

Finančné operácie výdavkové 23 900 23 900 0 23 900 

Výdavky spolu  238 504 271 184 + 53 765 324 949 

 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 18.9.2015 
a o uskutočnených podujatiach – Vrátnofest. a Medzinárodný deň detí na ihrisku TJ, za zorganizovanie 
ktorého poďakoval pani Eckert. 
Ďalšie plánované podujatia na leto sú Detská hasičská súťaž Plameň na ihrisku TJ 5.7.2015, futbalový 
turnaj 11.7.2015, nostalgický vlak za Štefánikom 25.7.2015, prehliadka dychových hudieb 16.8.2015 
a Súťaž vo varení gulášu organizovaná DHZ 22.8.2015, následne jesenné kolo detskej hasičskej súťaže 
Plameň. 
Ďalej informoval o konaní o správnom delikte v súvisloti s podnetom OZ Kozel „Závažné a trvalé 
poškodenie stromu – Hradište pod Vrátnom – cintorín“. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti 
o životné prostredie ako štátny dozor konštatoval poškodenie dreviny. 
V nadväznosti na schválenú úpravu rozpočtu na rok 2015 sa diskutovalo o oprave miestnych 
komunikácií. 
 
Uznesenie č. 31/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu prístupovej cesty pri rod. domoch 
s. č. 1, 343, 2, 3 vyasfaltovaním s maximálnou plochou do 400 m2 v roku 2015, ak obyvatelia 
spomenutej ulice – rodina Lešková, Fuknová, Boledovičová a Michaličková budú participovať na 
príprave podkladu z vlastných zdrojov. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o jednorazovom zvýšení členského príspevku pre MAS Podhoran, ktorého je 
naša obec členom. V rámci toho bude bezplatne obci vypracovaný plán rozvoja potrebný pre uchádzanie 
sa o nenávratné príspevky z európskych fondov. 
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Uznesenie č. 32/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje úhradu zvýšeného členského na rok 2015 
vo výške 990 eur pre MAS Podhoran. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 33/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje pracovný tím pre Plán rozvoja obce 
v zložení Ing. Lukáš Piroha, starosta obce, Zdenko Gregor, poslanec OZ, Elena Mrázová, 
poslankyňa OZ. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 34/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu podlahy v školskom klube 
výmenou existujúcej PVC podlahy za plávajúcu podlahu. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Lucia Nižnanská informovala o možnosti v rámci MAS Podhoran vybrať niektorý zo stromov v obci 
niečím význačný a zabezpečiť jeho ošetrovanie, ďalej informovala o nostalgickom vlaku, ktorý bude stáť 
v obci 15-20 minút a na vlakovej stanici budú stánky MAS Podhoran. 
Poslanci OZ v rámci diskusie navrhli určiť gaštan pri soche sv. Jána na ošetrovanie cez MAS Podhoran. 
Viliam Štefík  sa sťažoval na motorkárov, ktorí jazdia po vŕškoch a ničia tak prírodu a spôsobujú hluk. 
 
Uznesenie č. 35/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevádzku verejného osvetlenia v čase do 
polnoci vo večerných hodinách a ráno od 4.00 hod. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 15 - Prerokovanie Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech BVS, a.s. 
v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“ 
Starosta obce informoval, že v súvislosti s prebiehajúcou stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov 
Mlyn“ vznikla požiadavka zo strany spoločnosti BVS, a.s. na uzavretie Zmluvy o budúcej Zmluve 
o zriadení vecného bremena. V tejto súvislosti sa uskutočnili dve stretnutia v sídle BVS, a.s. v Bratislave, 
a to dňa 4.6.2015 za účasti starostu obce, výrobného riaditeľa a predstaviteľov BVS a dňa 18.6.2015 za 
účasti starostu obce, dvoch poslancov OZ, zástupcov vlastníkov a výrobného riaditeľa a predstaviteľov 
BVS. Na týchto stretnutiach informovali zástupcovia BVS zúčastnených o možnosti vybudovania ATS 
stanice pre obce Hradište pod Vrátnom, ktorá by riešila problémy so zásobovaním pitnou vodou obce 
a tlakovými pomermi, ako aj dezinfekciu vody UV žiarením. 
Účastníci na strane obce informovali predstaviteľov BVS o skutočnostiach, že doteraz nedošlo 
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod stavbou, ani k odškodneniu vlastníkov, ktorí sú 
dotknutí stavbou a ktorým bola spôsobená škoda na pozemkoch.  
Ďalej starosta obce informoval, že v súčasnosti prebieha konanie na prokuratúre o podanom podnete zo 
strany združenia vlastníkov prostredníctvom ich právneho zástupcu o tom, či stavebné povolenie na 
stavbu „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ bolo vydané Okresným úradom Senica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie zákonným spôsobom.  
 
Uznesenie č. 36/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Zmluvu o budúcej Zmluve o zriadení 
vecného bremena so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 
Bratislava v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ za nasledovných 
podmienok: 
1. Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu troch rokov 
2. Vecné bremeno sa zriadi na dobu dvadsiatich rokov. 
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3. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, ktorý dá 
vypracovať obec na náklady BVS, a.s., na základe doručeného geometrického plánu na vecné 
bremeno zo strany BVS, a.s. 
4. Odplata bude obci vyplatená pri podpise Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
5. Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Hradište pod Vrátnom 
a BVS, a.s. bude uzavretá až po majetkovoprávnom usporiadaní všetkých vlastníkov dotknutých 
stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ v zastavanom území obce (intraviláne), aj 
mimo zastavaného územia obce (extraviláne), t.j. uzavreté nájomné zmluvy a vyplatená náhrada za 
dočasné užívanie pozemkov (spätne tým, ktorých pozemky už boli užívané a vopred tým, ktorých 
pozemky budú užívané pre predmetnú stavbu), vyplatená náhrada za spôsobenú škodu všetkým 
vlastníkom, ktorým už bola spôsobená, uzavreté Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného 
bremena so všetkými dotknutými vlastníkmi v zastavanom území obce - intraviláne aj mimo 
zastavaného územia obce - extraviláne). 
6. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzavretá až keď bude vybudovaná ATS stanica 
s nechemickou úpravou vody pre obec Hradište pod Vrátnom v zmysle ohlásených stavebných 
úprav. 
7. Súčasťou Zmluvy o zriadení vecného bremena bude záväzok zo strany BVS, a.s., resp. jej 
právnych nástupcov prevádzkovať ATS stanicu pre obec a udržiavať vyhovujúce tlakové pomery 
vody v celej obci po dobu platnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 37/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom poveruje starostu obce zaslaním stanoviska na 
príslušnú prokuratúru o tom, že Obec Hradište pod Vrátnom k dnešnému dňu nemá žiaden 
zmluvný vzťah so spoločnosťou BVS, a.s. na užívanie obecných pozemkov v zastavanom území 
obce (intraviláne) pre stavbu „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“, ani nevydala žiaden 
súhlas na takéto užívanie.  
Za: Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 15 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Stanislav Sopúch   ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
                 
 
 
Mgr. Martin Masár   ..........................                                
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


