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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 24.08.2017 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         Stanislav Sopúch 
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,  Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Neprítomní a ospravedlnili sa: Dudák, Mrázová, 
Vulgan. 
 
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ, pričom navrhol vypustiť z rokovania bod č. 4 
Predaj obecných pozemkov, nakoľko nebola prítomná 3/5-ová väčšina všetkých poslancov. Poslanci OZ 
schválili program v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 36/2017:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Výsledky auditu za rok 2016 
5. VZN č. 44/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 
6. Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami 
7. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2017 
8. Vyraďovanie projektových dokumentácií z majetku obce 
9. Čerpanie rezervného fondu 
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017 
11. Úprava rozpočtu na rok 2017 
12. Analýza školského roka 2016/2017 
13. Spolufinancovanie opravy hasičskej zbrojnice 
14. Rôzne 
15. Záver 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.   
  
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 26.5.2017:  
Uzn. č. 20/2017 – schválené 
Uzn. č. 21/2017 – schválené 
Uzn. č. 22/2017 – schválené 
Uzn. č. 23/2017 – schválené, prevod majetku uskutočnený 
Uzn. č. 24/2017 – schválené, od 1.9.2017 bude otvorená ďalšia vyučovacia trieda v ZŠ a vytvorené 2 
nové pracovné miesta – učiteľka v ZŠ, vychovávateľka v ŠK 
Uzn. č. 25/2017 – vzaté na vedomie, úprava rozpočtu na r. 2016 
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Uzn. č. 26/2017 – vzaté na vedomie, úprava rozpočtu na r. 2016 
Uzn. č. 27/2017 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 28/2017 – schválené bez výhrad (záverečný účet obce za r. 2016) 
Uzn. č. 29/2017 – schválené 
Uzn. č. 30/2017 – schválené 
Uzn. č. 31/2017 – schválené 
Uzn. č. 32/2017 – schválené 
Uzn. č. 33/2017 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 34/2017 – schválené 
 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Zuzana Némethová a obyvatelia časti obce Za vršky – žiadajú o opravu miestnej komunikácie 
v oblasti Kút – Za vršky. 
Starosta obce uviedol, že predbežný rozpočet na opravu celej komunikácie je cca  46.500,- eur. 
 
Uznesenie č. 37/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje opravu miestnej komunikácie v časti 
obce Kút – Za vršky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v roku 2017. Obecné 
zastupiteľstvo prehodnotí možné opravy miestnych komunikácií v obci v roku 2018. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Peter Drahoš a manž. Ing. Oľga – žiadajú o odkúpenie pozemku o výmere cca 350 m2 na 
obecnom pozemku p.č. KNC 113/3 v mieste pri parc. č. 718 (priestranstvo pred býv. VK Konzum). 
 
Ing. Dorňák – upozornil na existujúce inžinierske siete v danej lokalite a dal na zváženie možnosť 
budovania kanalizácie v obci, ktorá by prechádzala aj predmetným pozemkom. 
 
Uznesenie č. 38/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schváľuje zámer odpredať časť nehnuteľnosti 
parcele KNC č. 113/3 o výmere cca 350 m2 (pri parc. č. KNC 718), druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria vedenú na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1. 
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bude stanovený po vypracovaní geometrického plánu. 
Za: 0, proti: 0, zdržal sa: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch.    
 
Ing. Peter Drahoš a manž. Oľga – žiadajú o uzavretie dohody o umiestnení vodomernej šachty na 
obecnom pozemku p.č. KNC 113/3 v mieste pri parc. č. 718. 
Pripomienka p. M. Masára, aby sa v opačnom poradí hlasovalo najskôr o odkúpení pozemku a až potom 
vodomernej šachty. 
 
Uznesenie č. 39/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje umiestnenie vodomernej šachty, ktorá 
bude vo vlastníctve Ing. Petra Drahoša a manž. Ing. Oľgy Drahošovej, s. č. 196 na obecnom 
pozemku p. č. KNC 113/3 v mieste pri parc. č. 718 a poveruje starostu obce uzavretím dohody 
o umiestnení vodomernej šachty. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
 
 
 



strana č. 3/6 

Bod 4 - Výsledky auditu za rok 2016 
 
Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora, podľa ktorého obec Hradište pod Vrátnom konala 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Uznesenie č. 40/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 5 - VZN č. 44/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o volebnej kampani  návrh VZN 
o umiestňovaní volebných plagátov.  
 
Nariadenie č. 1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
44/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane 
na území Obce Hradište pod Vrátnom tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ. 
Za:  Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 6 - Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami  
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy návrh Dodatku č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami.  
 
Uznesenie č. 41/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s 
finančnými prostriedkami Obce Hradište pod Vrátnom tak, ako bol predložený v návrhu na 
rokovanie OZ. 
Za: D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: Gregor.    
 
 
Bod 7 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2017 
 
Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly za I. polrok 2017, ktorá je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 42/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2017.   
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 8 - Vyraďovanie projektových dokumentácií z majetku obce 
 
Uznesenie č. 43/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z dlhodobého hmotného 
majetku obce tieto projektové dokumentácie: 
1.„Ozvučenie a projekcia Sály KD“ zaradenej do majetku dňa 27.5.2008 v hodnote 574,74 €  
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2.„Nadstavba požiarnej zbrojnice“ na spracovanie architektonicko-urbanistickej štúdie 
rekonštrukcie objektu požiarnej zbrojnice zaradenej do majetku dňa 25.9.2010 v hodnote 3 675,00€ 
ako nepotrebných projektových dokumentácií z dôvodu zmarených investícií.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 9 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 44/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
2 355 € na kapitálové výdavky - zateplenie budovy obecného úradu z dvora. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 45/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
2 000 € na kapitálové výdavky – altánky vo dvore kultúrneho domu. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017 
 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2017, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 46/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2017. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 11 - Úprava rozpočtu na rok 2017 
 
Starosta obce uviedol, že návrh úpravy rozpočtu zahŕňa najmä nasledovné skutočnosti. 
 
PRÍJMY: 
navýšené podielové dane zo štátu na skutočnosť roku 2016 (je predpoklad, že táto suma bude dokonca 
prekročená), dotácia 3.000 eur z DPO pre DHZO, upravené príjmy súvisiace s projektmi z úradu práce, 
11.000 eur kap. príjmy z min. financií na kamerové systémy, navýšené kap. príjmy z predaja obecných 
nehnuteľností 
VÝDAVKY: 
časť 2 - turistické mapy 360 € - jedná sa o mapy nášho regiónu, ktoré vydáva VKÚ Harmanec a obec tam 
bude mať vlastnú prezentáciu 
časť 3 - nákup výpočtovej techniky súvisiacej s kamerovými systémami 
časť 4 - kamerový systém dom smútku 
časť 5 - nákup materiálu pre DHZO (dotácia) 
časť 7 - zvýšenie výdavkov na opravu ciest 
časť 8 - kamerový systém ZŠ s MŠ 
časť 9 - nákup sietí na ihrisko TJ 
časť 10 - kamerový systém kultúrny dom 
časť 11 - vlečka ku kosačke 
časť 13 - doplnenie kamerového systému obecný úrad 
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Uznesenie č. 47/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 47/2017 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. 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2017  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 
dňa 26.5.2017 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2017 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2017 
v € 

Bežné príjmy  270 219 301 452 + 21 973 323 425 

Kapitálové príjmy 0         735 + 11 836         12 571 

Finančné operácie príjmové  0 42 290 + 1 136 43 426 

Príjmy spolu  270 219 344 477 + 34 945 379 422 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017 v € 
dňa 26.5.2017 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2017 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2017 
v € 

Bežné výdavky  245 719 290 523 + 24 558 315 081 

Kapitálové výdavky 0   29 454 + 10 387    39 841 

Finančné operácie výdavkové 24 500 24 500 0 24 500 

Výdavky spolu  270 219 344 477 + 34 945 379 422 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod  12 – Analýza školského roka 2016/2017 
 
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ  
a zástupkyňa pre MŠ Hradište pod Vrátnom. Správa bola schválená pedagogickou radou dňa 26.6.2017 
a radou školy dňa 24.8.2017. 
 
Uznesenie č. 48/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
základnej školy a materskej školy za školský rok 2016/2017 tak, ako bola predložená v návrhu na 
rokovanie OZ.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod  13 – Spolufinancovanie opravy hasičskej zbrojnice 
 
Starosta obce informoval o možnosti získať dotáciu z ministerstva vnútra na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice do výšky 30.000 eur, pričom však je potrebné 5%-né spolufinancovanie z obecného rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 49/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje spolufinancovanie vo výške najmenej 5% 
z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu na Stavebné úpravy budovy 
hasičskej zbrojnice a garáže. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod  14 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 15.12.2017.  
Ďalej informoval o zrealizovaní opravy miestnej komunikácie v časti obce Nahácka, o prebiehajúcom 
zateplení obecného úradu z dvora, o prebiehajúcej montáži bezpečnostných kamier na budovách ZŠ 
s MŠ, kultúrny dom, dom smútku, obecný úrad, o prebiehajúcich odvodňovaniach miestnej komunikácie 
v časti obce Horný Koniec a pri COOP Jednota, o zrealizovaných investíciách v ZŠ s MŠ (nová podlaha 
v počítačovej učebni, v školskej jedálni a kuchyni, nové počítače v počítačovej učebni), o neúspešnej 
žiadosti obce na dotáciu z envirofondu na zateplenie budovy ZŠ s MŠ (žiadosť bude opätovne podaná), 
o príprave na podanie žiadosti na rekonštrukciu domu smútku (podanie žiadosti november 2017). 
 
Bod 15 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
 
Stanislav Sopúch       ..........................                                
 
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


