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                                        ZÁPISNICA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.03.2018 
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. Ospravedlnil neprítomnosť kontrolórky obce. 
        Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) sú prítomní poslanci: Dudák, 
Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Sopúch sa ospravedlnil 
z pracovných dôvodov.  
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 24/2018:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu náhradníka 
5. Voľba člena Komisie pre výberové konania 
6. Rôzne 
7. Záver 

Za: Dudák, 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 23.02.2018:  
Uzn. č. 1/2018 – schválené 
Uzn. č. 2/2018 – schválené 
Uzn. č. 3/2018 – schválené vyhotovenie GP na vysporiadanie obecnej cesty, vypracovanie je v riešení 
Uzn. č. 4/2018 – neschválené – zámer predaja časti obecného pozemku v areáli ZŠ s MŠ 
Uzn. č. 5/2018 – schválené 
Uzn. č. 6/2018 – schválené 
Uzn. č. 7/2018 – neschválené – zámer predaja časti obecného pozemku v časti obce Nahácka 
Uzn. č. 8/2018 – schválené – zámer krátkodobo prenajať časť obecného pozemku pred býv. VK Konzum 
na prístupovú cestu 
Uzn. č. 9/2018 – neschválené –dlhodobý prenájmu časti obecného pozemku pred býv. VK Konzum na 
parkovisko 
Uzn. č. 10/2018 – schválené 
Uzn. č. 11/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 12/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 13/2018 – schválené – rekonštrukcia WC v budove ZŠ s MŠ, bude prebiehať v letnom období  
Uzn. č. 14/2018 – schválené – spevnená plocha pri DS, prebiehajú prípravné práce 
Uzn. č. 15/2018 – schválené 
Uzn. č. 16/2018 – schválené 



strana č. 2/3 

Uzn. č. 17/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 18/2018 – schválené 
Uzn. č. 19/2018 – schválené – Dodatok č. 2 k PHSR 
Uzn. č. 20/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 21/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 22/2018 – schválené – nákup zariadenia do kuchyne KD, zatiaľ nezrealizované 
Uzn. č. 23/2018 – schválené – rekonštrukcia MK z EŠF, pripravuje sa zmluva so spracovateľom žiadosti 
 
Bod 3  - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce informoval, že poslanec Peter Vulgan sa dňa 12.3.2018 vzdal mandátu poslanca. 
Poďakoval mu za doterajšie pôsobenie v obecnom zastupiteľstve, ktoré trvalo necelé 2 volebné obdobia, 
teda necelých 8 rokov, pričom počas tohto obdobia bol tzv. „hlasom z ľudu“ a nebál sa verejne 
prezentovať vlastné názory ani vtedy, keď sa nezhodovali s väčšinovým názorom ostatných poslancov. 
 
Bod 4 - Zloženie sľubu náhradníka 
 
Starosta obce informoval, že jediným náhradníkom na post poslanca OZ je Mgr. Jozef Nosko, ktorý však 
odmietol zložiť sľub poslanca, čo písomne doručil obci 26.3.2018. 
 
Uznesenie č. 25/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom  
1. ber ie  na  vedomie, že 

Peter Vulgan, nar.26.06.1963 sa k 12.03.2018 vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, 
2. ber ie  na  vedomie, že náhradník Mgr. Jozef Nosko, nar.18.03.1951 odmietol zložiť sľub na prvom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa nezúčastnil, o čom písomne informoval obec dňa 
26.03.2018, 

3. konš ta tu je, že 
na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nie je náhradník, 

4. poveru je starostu obce, aby požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o vyhlásenie nových volieb poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Voľba člena Komisie pre výberové konania 
 
Starosta obce uviedol, že poslanci OZ navrhujú za doplňujúceho člena Komisie pre výberové konania 
poslanca Daniela Masára.  
 
Uznesenie č. 26/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom  
1. ber ie  na  vedomie, že 

Peter Vulgan, nar.26.06.1963 sa k 12.03.2018 vzdal členstva v Komisii pre výberové konania, 
2. vo l í  za člena Komisie pre výberové konania poslanca Daniela Masára. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  6 – Rôzne 
 
starosta obce informoval o predpokladanom termíne nasledujúceho rokovania OZ 25.5.2018. Zároveň 
pozval všetkých ľudí, ktorým záleží na čistote našej obce na podujatie Čistý chotár, ktoré sa uskutoční 
7.4.2018. 
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poslankyňa Mrázová – uviedla, že dúfa, že chorí na chrbticu sa nemusia zúčastniť podujatia Čistý chotár 
starosta obce – informoval, že k upratovaniu sa počíta aj snaha jednotlivcov, ktorí si napr. pred domom 
pozametajú cestu alebo vyčistia potok 
 
Bod 7 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal prítomným príjemné Veľkonočné 
sviatky a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
 
 
Daniel Masár        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


