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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 04.07.2011 

v zasadačke Obecného úradu 

 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia  zápisnice:  Ing. Peter Drahoš 

 

                                           Mgr. Martin Masár  

 

Zapisovateľka:                 Mária Marečková 

 

        Na úvod rokovania zástupca starostu obce Ing. Lukáš Piroha privítal všetkých prítomných a 

v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie obecného zastupiteľstva, z dôvodu  

práceneschopnosti starostu obce. 

        Konštatoval, ţe na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní  

poslanci: Drahoš, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan a OZ je uznášania schopné, 

poslanec Filo bol na úvod neprítomný. 

 

Návrhy na doplnenie programu: 

Zástupca starostu – za bod 4 doplniť plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011. 

Uznesenie č. 37/2011: 

Program rokovania 

Za prijatie návrhu programu rokovania OZ v zmysle rokovacieho poriadku doplneného za bod 

plán činnosti hlavného kontrolóra obce hlasovali poslanci:  

Drahoš, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0.       

 

K o n t r o l a    u z n e s e n í   z predchádzajúceho OZ. 

Zástupca starostu obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 18.03.2011:  

Uzn. 24/2011 – program rokovania schválený 

Uzn. 25/2011 – schválenie odoslania reklamácie poslancov OZ na KD, zástupca starostu informoval 

                          o pracovnom stretnutí poslancov, starostu, zástupcov STASU a statika Ing. Mráza, 

                          zástupcovia STASU akceptovali opravu drobných závad a prasklín v budove KD, 

                          k prepadu podlahy navrhol statik Ing. Mráz vykopať prieskumnú sondu a zistiť 

                          príčinu havárie. 

Uzn. 26/2011 -  odoslaná odpoveď p. Viliamovi Masárovi. 

Uzn. 27/2011 -  OZ vzalo na vedomie ţiadosť o vybudovanie cesty v časti Vlčie Jamy, poslanec 

                          Drahoš pripomenul, ţe treba počítať aj s prístupovou cestou k Medlenovým. 

Uzn. 28/2011 -  Ţiadosť o zámenu pozemkov Pytlíkových, Líškových a obce, zmluva s Pytlíkovými 

                          bola uzavretá. 

Uzn. 29/2011 -  Nebolo schválené odloţenie splátok odkupu pohľadávky na KD. 

Uzn. 30/2011 – Schválená zmluva na vykonávanie posudkovej činnosti s mestom Senica. 

Uzn. 31/2011 – Zmena dodávateľa elektrickej energie, doteraz nesplnené, nakoľko OZ nedostalo 

                          vyčíslenie nákladov od starostu obce. 

Uzn. 32/2011 -  Schválené odvolávanie kontrolórky obce. 

Uzn. 33/2011 – Zvolená volebná komisia, kontrolórka obce bola odvolaná. 

Uzn. 34/2011 – Vyhlásená voľba kontrolóra obce. 

Uzn. 35/2011 – Vypracovanie komplexnej úpravy rozpočtu na rok 2011, doteraz nesplnené, 

                          návrh zo strany starostu nepredloţený. 

Uzn. 36/2011 – Schválený termín rokovania dnešného OZ. 



2 

 

 

 

                           

Bod 3 - D o š l á    p o š t a  

 

Zástupca starostu prečítal sťaţnosť pani Zity Furkovej na umiestňovanie dvoch kontajnerov 

pred jej rodinným domom, kritizuje celkovú situáciu v obci, poukazuje na chaos a anarchiu. 

 

Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Filo. 

 

Návrh zástupcu starostu na odpoveď pani Zity Furkovej v nasledovnom zmysle:  

Uzn. č. 38/2011 – OZ berie na vedomie sťaţnosť pani Zity Furkovej, je si vedomé dlhodobo 

                     pretrvávajúceho problému s kontajnermi v hornom konci a navrhuje dočasne 

                     vyriešiť problém stretnutím sa všetkých dotknutých strán so starostom obce a  

                     dohodnúť sa na umiestnení kontajnera. Kontajner musí byť umiestnený na 

                     obecnom pozemku a verejne prístupnom mieste tak, aby netvoril dopravnú 

                     prekáţku. Definitívne problém bude vyriešený od 1.1.2012, kedy obec prejde 

                     na iný systém vývozu komunálneho odpadu, ţe kaţdá domácnosť bude mať 

                     svoj vlastný nízkoobjemový kontajner. Termín splnenia uznesenia bezodkladne 

                     najneskôr do 31.7.2011.        

                     Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                     Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Jozef Kňazovič poukazuje na vývoz pneumatík pánom Pantúčkom do veľkého kontajnera na  

                           Šutinkách. 

Uzn. č. 39/2011 –  

                       OZ na základe sťaţnosti pána Kňazoviča odporúča starostovi obce ponechať  

                       veľkoobjemové kontajnery len vo dvore OcÚ, na cintoríne, v Dolnom Mlyne a  

                       v časti Kopanice. 

                       Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                       Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Zástupca starostu prečítal opätovnú ţiadosť pani Jozefíny Ţiškovej a manţela Štefana 

o opravu betónového múrika nad potokom pred ich rodinným domom. 

 

Uzn. č. 40/2011 -            

                     OZ odporúča ţiadateľom pani Jozefíny Ţiškovej a manţelovi Štefanovi  

                     urgovať u starostu obce predloţenie návrhu komplexného riešenia situácie 

                     s potokom v obci. 

                     Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                     Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

bod 4 – Voľba kontrolóra obce  

 

Zástupca starostu poţiadal poslanca Sadloňa, aby prečítal dátumy doručenia zalepenej 

obálky prihláseného na funkciu hlavného kontrolóra obce, skonštatoval, ţe obálka bola 

doručená v stanovenom termíne, zástupca starostu ďalej poţiadal poslanca Sadloňa, aby 

otvoril obálku a skontroloval predpísané náleţitosti. Skonštatoval, ţe prihlásený spĺňa 

náleţitosti prihlášky, aj kvalifikačné predpoklady, poţiadal poslanca Sadloňa, aby prečítal 

ţivotopis prihláseného bez dátumu narodenia a trvalého bydliska.  

Zástupca starostu vyzval poslancov OZ, ţe môţu klásť otázky prihlásenému Ing. Dorňákovi. 
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Poslanec Drahoš poţiadal Ing. Dorňáka o krátke objasnenie dôvodov prihlásenia sa na  

funkciu hlavného kontrolóra obce. 

 

Ing. Dorňák vysvetlil, ţe sa rozhodol kandidovať na základe iniciatívy niektorých poslancov,  

ktorí neboli spokojní s činnosťou doterajšieho kontrolóra obce, chce prispieť svojou kontrolnou 

činnosťou k efektívnemu nakladaniu s majetkom obce.  

 

Uzn. č. 41/2011 – 

         Zástupca starostu navrhol volebnú komisiu v zloţení poslancov Drahoš, Filo, Masár. 

         Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                                                       Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Zástupca starostu vyhlásil 15 minútovú prestávku na prípravu tajnej voľby hlavného kontrolóra 

obce. 

 

Po prestávke prebehla tajná voľba. Poslanec Masár vyhlásil výsledky volieb, konštatoval, 

ţe bol zvolený Ing. Ľubomír Dorňák za hlavného kontrolóra obce 7 hlasmi poslancov OZ. 

Ing. Dorňák poďakoval poslancom za prejavenú dôveru. 

 

Uzn. č. 42/2011 -  

OZ berie na vedomie výsledky tajného hlasovania o voľbe kontrolóra obce, v ktorom bol 

zvolený Ing. Ľubomír Dorňák za hlavného kontrolóra obce a vyjadruje súhlas s jeho  

členstvom v predstavenstve spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                                              Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Bod 5 – Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011 - 

Uzn. č. 43/2011 – OZ schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011, 

                              ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                                              Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Uzn. č. 44/2011 – Schválenie termínu rokovania nasledujúceho riadneho zasadnutia OZ: 

                              na piatok 9.9.2011. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,  

                                              Vulgan, proti: 0, zdrţal sa: 0. 

 

Bod 7 – R ô z n e  

 

Viliam Krištof mladší – pripomienkoval nefunkčnosť nočného (po polnoci) verejného osvetlenia  

                                         v obci pozdĺţ štátnej cesty v dedine, ďalej pripomienkoval, ţe stromy 

                                         oproti Základnej škole pod cestou na Breh pri Tomišových, môţu   

                                         spôsobiť elekrický skrat, treba vykonať ich orez a vyčistenie. 

 

Jozef Kňazovič – navrhuje prehodnotiť verejné osvetlenie v obci, ako príklad uvádza 

                              zbytočnosť nočného pouličného osvetlenia vo dvore pána Jána Krištofa. 

                              Ţiada o vydanie stanoviska kompetentného orgánu. 

 

pani učiteľka Andrea Sadloňová – pýtala sa na moţnosť prehodnotenia finančného 

                         príspevku obce na konkrétne akcie školy / detský karneval, Mikuláš/, aby 

                         bolo moţné ich pouţiť aj na iné akcie a na potrebné výdavky školy. Ďalej 

                         pripomienkovala problematickú komunikáciu so starostom obce a  
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                          zlú situáciu ohľadom nákupu čistiacich prostriedkov pre školu, nakoľko 

                          výdavky na nákup týchto potrieb boli výrazne obmedzené zo strany  

                          starostu obce. 

Zástupca starostu odporučil pani učiteľke Sadloňovej napísať písomnú ţiadosť na OZ 

o prehodnotení rozpočtu na školu. 

 

Ing. Dorňák upozornil, ţe v zmysle zákona, pokiaľ obec má nezaplatené faktúry po 

                      dobe splatnosti viac ako 60 dní, musí ísť Obecný úrad do ozdravného reţimu. 

Mária Masárová – upozorňuje, ţe niektorí poslanci sľubovali vybudovanie vodovodu  

                                 na cintoríne a v súčasnosti sa ani nekosí cintorín. K tejto pripomienke  

                                 sa pripojil aj pán Nosko, ktorý upozornil, ţe sa nekosí poriadne tráva  

                                 ani v celej obci. 

Jozef Masár – pripomienkoval zlý stav miestnych komunikácii, upozornil na to, ţe 

                        ak niekto znehodnotí miestnu komunikáciu, je povinný zjednať nápravu, 

                        ak tak neučiní, mal by mu starosta udeliť pokutu. 

Jozef Piroha – ocenil snahu všetkých poslancov a upozornil, napredovanie viazne 

                         na nečinnosti starostu, ktorý je štatutárny zástupca obce a určité záleţitosti 

                         môţe vykonávať len on. 

Brigita Hmiráková – pripomienkovala nekultúrne prostredie v obci a celkový vzhľad obce, 

                         navrhuje, aby sa pričinili aj občania o skrášľovanie obce brigádami. Kedysi 

                         vychádzala iniciatíva z troch predstaviteľov v dedine a to bol starosta, 

                         riaditeľ školy a kňaz. 

Jozef Piroha – upozornil, ţe občania riadne platia dane a preto má im obec poskytnúť 

                          kvalitné sluţby a nie, aby sa ešte zúčastňovali brigády ako za socializmu. 

                 

 

                       

 

 

      Na záver zástupca starostu poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Ing. Peter Drahoš       ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 

                           

 

Mgr. Martin Masár   .......................                                   Ing. Lukáš Piroha                                                                                                          

                                                                                            zástupca starostu obce   

                                                                                            Hradište pod Vrátnom 

 


