
strana č. 1/4 

                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 20.03.2015 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Elena Mrázová  
                                         Zdenko Gregor 
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, D. 
Masár, M. Masár, Mrázová, a OZ je uznášania schopné. Poslanec Sopúch a Dudák sa ospravedlnili 
z pracovných dôvodov a poslanec Vulgan príde neskôr. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
Uznesenie č. 11/2015:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Výkup a prenájom pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
5. Návrh na rekonštrukciu WC na prízemí budovy obecného úradu 
6. Informácia o možnosti čerpania eurofondov 
7. Prerokovanie výšky platu starostu obce 
8. Čerpanie rezervného fondu 
9. Stanovisko kontrolóra k návrhu na prvú úpravu rozpočtu na rok 2015 
10. Prvá úprava rozpočtu na rok 2015 
11. Rôzne 
12. Záver 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, 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. 1/2015 – schválené 
Uzn. č. 2/2015 – schválené, plní sa 
Uzn. č. 3/2015 – schválené, zatiaľ nesplnené 
Uzn. č. 4/2015 – schválené, splnené 
Uzn. č. 5/2015 – schválené, splnené 
Uzn. č. 6/2015 – schválené, plní sa 
 
Uznesenie č.12/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s nákupom a položením dlažby na chodbe 
na prízemí budovy obecného úradu na náklady obce. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uzn. č. 7/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 8/2015 – schválené 
Uzn. č. 9/2015 – schválené 
Uzn. č. 10/2015 – schválené 
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Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Vulgan. 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Igor Michali čka a rodina Barbušiakových žiadajú v lokalite Holdošov mlyn o zriadenie obecného 
rozhlasu, nočného pouličného osvetlenia a vyriešenia situácie ohľadom zatopenia ich pozemkov. 
 
Uznesenie č. 13/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny v zložení 
poslancov Dudák, D. Masár, Gregor, ktorú poveruje spolu so starostom obce rokovať so 
žiadateľmi: Igorom Michali čkom a rodinou Barbušiakových o ich požiadavkách na osvetlenie, 
zriadenie obecného rozhlasu a odvodnenie ich pozemkov. O priebehu rokovaní bude informovať 
obecné zastupiteľstvo. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Výkup a prenájom pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
 
Starosta obce informoval, že bolo zistené v lokalite Dolný Koniec, že pod miestnou obecnou 
komunikáciou sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve SVP, š.p. Za týmto účelom bol vypracovaný aj 
geometrický plán. 
 
Uznesenie č. 14/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemkov vytvorených na základe geometrického plánu č. 31321704-234-046/14, 
úradne overeného 23.10.2014, a to novovytvorenej parcele KNC č. 44/2 o výmere 31 m2 z KNC 
parcely 44 vedenej na liste vlastníctva č. 611 a novovytvorenej parcele KNC č. 54/3 o výmere 18 m2 
z KNC parcely 54 vedenej na liste vlastníctva č. 611 vo vlastníctve SVP, š.p., Višňovského 4, Banská 
Štiavnica v 1/1 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom 
za cenu určenú znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku hradí obec. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 15/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje dlhodobý nájom pozemkov - na 15 rokov 
od Pozemkového spoločenstva – Urbár Hradište pod Vrátnom, a to parcely KNC č. 811/40 
o výmere 1099 m2, KNC č. 811/43 o výmere 450 m2, KNC 811/62 o výmere 1535 m2, KNE č. 6158/4 
o výmere 2872 m2, KNE č. 6158/8 o výmere 3261 m2 vedených na liste vlastníctva č. 1050 a KNC č. 
11212 o výmere 610 m2 vedených na liste vlastníctva č. 1050 v prospech Obce Hradište pod 
Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 0,75 € za 1m2 a 15 rokov.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Návrh na rekonštrukciu WC na prízemí budovy obecného úradu 
 
Uznesenie č. 16/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s rekonštrukciou pánskeho a dámskeho WC 
na prízemí budovy obecného úradu (výmena vodoinštalácie, sanity, okien, dlažby a obkladov). 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6  - Informácia o možnosti čerpania eurofondov 
 
Starosta obce informoval o možnostiach čerpania eurofondov v rámci Opatrenia 7: Základné služby 
a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. 
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Uznesenie č. 17/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s rekonštrukciou Domu smútku vrátane 
jeho okolia za podmienky financovania realizácie projektu z európskych štrukturálnych fondov 
v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 Opatrenia 7: Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú dokumentáciu k podaniu žiadosti na 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR spracovala firma ISA projekta, s.r.o., Nám. gen. M.R.Štefánika 
341/2, Brezová pod Bradlom. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 -  Prerokovanie výšky platu starostu obce 
 
OZ prerokovalo výšku platu starostu obce. 
Výška platu je stanovená nasledovne: 
priemerný plat pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2014: 858 € 
koeficient obce 1,65 (501-1000 obyv.) 
výpočet platu: 858x1,65 = 1415,70 €, po zaokrúhlení 1416 € 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 
o plate starostu nerozhodlo. Preto na základe §3 ods. 1 cit. zákona patrí starostovi plat vo výške určenej 
priamo zákonom – v sume 1 416 € (slovom: jedentisícštyristošestnásť eur). 
 
Bod 8 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 18/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 
23 900 € na finančné operácie – Splátka dodávateľského úveru rekonštrukcie a dostavby 
kultúrneho domu. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na prvú úpravu rozpočtu na rok 2015 
 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k úprave programového rozpočtu na r. 2015, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 19/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2015. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Prvá úprava rozpočtu na rok 2015 
 
Uznesenie č. 20/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 20/2015 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1 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 € 

Návrh na  
1. zmenu 
rozpočtu  

na rok 2015 
v € 

     1. zmena   
     rozpočtu  
na rok 2015 

v € 

Bežné príjmy  238 504 247 284 247 284 
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Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie príjmové  0 23 900 23 900 

Príjmy spolu  238 504 271 184 271 184 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2015 

v € 

Návrh na  
1. zmenu 
rozpočtu  

na rok 2015 
v € 

     1. zmena   
     rozpočtu  
na rok 2015 

v € 

Bežné výdavky  214 604 236 594 236 594 

Kapitálové výdavky 0   10 690   10 690 

Finančné operácie výdavkové 23 900 23 900 23 900 

Výdavky spolu  238 504 271 184 271 184 

 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  11 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 19.6.2015 
a o plánovanom čistení obce pod názvom Čistý chotár. Do upratovania by sa mali zapojiť organizácie 
a jednotlivci, pričom každý môže napomôcť aj uprataním priestranstva pred vlastným domom. 
Ďalej uviedol, že v tomto roku sa skomplikovala situácia ohľadom umiestňovania veľkoobjemových 
kontajnerov po obci pre jarné upratovanie, nakoľko je skládka v Cerovej od 1.1.2015 uzatvorená. 
Obec však v spolupráci s Technickými službami Senica umožní občanom vyviezť konáre do dvora 
obecného úradu, ktoré následne spracujú Technické služby Senica (podrtia a vyvezú). 
Lucia Nižnanská – upozornila na skládku odpadu medzi družstvom a Brezovským potokom, podala 
návrh na opravu uvítacej tabule pri vstupe do obce v smere od Jablonice a tiež na zriadenie propagačnej 
tabule o obci.  
poslanec Vulgan – navrhol umiestnenie informačného merača rýchlosti (radaru) v obci „40“  
starosta obce – upozornil, že merače sa umiestňujú na náklady obce a cena sa pohybuje okolo 1.200 eur 
 
Bod 12 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Zdenko Gregor   ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
                 
 
 
Elena Mrázová ..........................                                
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


