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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 21.12.2010  

v zasadačke Obecného úradu 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia  zápisnice:  Ing. Peter Drahoš 

 

                                           Mgr. Martin Masár  

 

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

poslanec Filo príde neskôr. 

 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár na doplnenie programu: 

 

Za bod 3. doplniť: 

Prerokovanie platných zmlúv v súvislosti s výstavbou veterných elektrární 

 

Za bod 4. doplniť: 

Návrh na doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu 

Prerokovanie zverejňovania zmlúv uzavretých obcou 

Prerokovanie zverejňovania zvukového záznamu rokovaní OZ 

Prerokovanie možnosti výstavby bytového domu 

Schválenie zabezpečovania rozvozu stravy 

Schválenie termínu najbližšieho rokovania OZ 

 

Uznesenie č. 7/2010 - Program rokovania 

Za prijatie návrhu programu rokovania OZ, rozšírený  o ďalšie body v zmysle rokova- 

cieho poriadku hlasovali poslanci: Drahoš, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0,  

zdržal sa: 0.       

 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ. 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 10.12.2010:  
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a zloženie sľubov starostu a poslancov 
2. Poverenie poslanca Mgr. Martina Masára, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  
       obecného zastupiteľstva 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a zvolenie predsedov komisií.. 
4. Určenie mesačného platu starostu  

      5.    Schválenie termínu nasledovného riadneho zasadnutia OZ 21.12.2010 o 18oo hod. 

6.   Informovanosť občanov o čase, mieste a programe rokovania OZ 

      Starosta po vzájomnom dohovore vymenuje za zástupcu starostu obce Ing. Lukáša Pirohu. 

 

Návrh úpravy programového rozpočtu obce r. 2010, v poradí 3. úprava, tento návrh starosta  

prekladá na  január 2011 z dôvodu, že v rozpočte ešte nastanú zmeny. 

 

Uznesenie č. 8/2010: 

 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár k Návrhu úpravy bežného programového 

rozpočtu obce na rok 2010. 
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OZ ukladá starostovi obce zverejniť v termíne do 20.1.2011 na internetovej stránke obce, úradnej tabuli 

a zaslať všetkým poslancom OZ: 

1. posledný upravený rozpočet v roku 2010 

2. skutočný stav rozpočtu k 31.12.2010 

3. zoznam všetkých nezaplatených faktúr a záväzkov obce k 31.12.2010 vo forme: názov 

adresáta, dlžná suma, termín splatnosti. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: Drahoš, Filo, 

nehlasoval: Sadloň.       

 

Uznesenie č. 9/2010: 

 

OZ zriaďuje jednoúčelovú inventarizačnú skupinu v zložení všetkých 7 poslancov OZ s tým, že 

v termíne od 27.12.2010 do 30.12.2010 prebehne v spolupráci so starostom obce oboznámenie OZ so 

stavom obecného hnuteľného a nehnuteľného majetku, pričom o výsledku bude spísaný zápis.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti 0, zdržal sa:Filo.       

 

Uznesenie č. 10/2010: 

Prerokovanie platných zmlúv v súvislosti s výstavbou veterných elektrární 

 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na uznesenie: 

 

OZ ukladá starostovi obce odstúpiť od Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve uzavretej so spoločnosťou 

Enairgy Veterná energia, s.r.o. dňa 11.6.2009 a odstúpiť od Zmluvy o zriadení vecného bremena 

uzavretej so spoločnosťou Enairgy Veterná energia, s.r.o. dňa 11.6.2009 v termíne do 31.12.2010, z 

dôvodu právoplatného Rozhodnutia Obce Hradište pod Vrátnom ako príslušného stavebného úradu o 

zastavení územného konania na stavbu „Veterný park Hradište pod Vrátnom“, ako aj následne požiadať 

Správu katastra v Senici o výmaz vecného bremena zriadeného v prospech oprávneného z predmetnej 

zmluvy. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 11/2010: 

 

OZ ukladá starostovi obce v zmysle bodu 1. Dodatku č. 1 k zmluve o využití veternej energie uzavretého 

dňa 4.10.2005 so spoločnosťou Enairgy Windenergie GmbH zaslať spomenutej spoločnosti v termíne do 

10.1.2010 výzvu na úhradu nákladov obce v rozsahu špecifikovanom v spomenutom dodatku s dobou 

splatnosti 15 dní. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Dôvodová správa: 

 

Výstavba veterného parku dlhú dobu rozdeľovala názory občanov Hradišťa pod Vrátnom, ale doteraz 

nepriniesla adekvátny úžitok pre rozvoj obce. Spoločný stavebný úrad zastavil územné konanie na 

výstavbu veterného parku a predstavitelia Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy rozhodli, že 

najmenej do konca budúceho roka nevydajú žiadne kladné stanovisko pre výstavbu slnečných a veterných 

elektrární, ktoré je potrebné pre získanie osvedčenia od Ministerstva hospodárstva SR. Pre absenciu tohto 

osvedčenia bolo aj zastavené územné konanie. Verejnosti je známe odmietavé stanovisko k veterným 

elektrárňam zo strany predchádzajúcej aj súčasnej vlády. 

Z týchto dôvodov si myslíme, že je pre obec výhodnejšie odstúpiť od už uzavretých zmlúv a uvoľniť tak 

pozemky obce pre ich možné ďalšie využitie. Taktiež uhradenie záväzkov zo strany investora veterného 

parku by bolo veľmi dôležité pre vykrytie výdavkov v obecnom rozpočte. 
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Uznesenie č. 12/2010: 

 

Stanovisko skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár k Návrhu programového rozpočtu 

obce na rok 2011 

Programový rozpočet je de facto schodkový v kapitálovej časti. Tento schodok plánuje predkladateľ 

vykryť z rezervného fondu. Ďalej sa uvažuje s predajom Pavlíkovho domu a priľahlých pozemkov za 

ceny určené v znaleckom posudku. Nikde však nie je záruka, že za tieto ceny by sa nám predmetné 

nehnuteľnosti aj naozaj podarilo predať. Z tohto dôvodu momentálne nemôžeme počítať s príjmom z  

predaja predmetných nehnuteľností. Zaplatením záväzkov zo strany Enairgy Windenergie GmbH by bolo 

možné tieto výpadky čiastočne vykryť. Vidíme tiež priestor na škrty v administratívnej časti výdavkov 

obecného rozpočtu. 

 

Navrhujeme preto prijať nasledovné uznesenie: 

 

OZ ukladá predkladateľovi rozpočtu znížiť príjmovú časť rozpočtu o výnos z predaja Pavlíkovho domu a 

priľahlých pozemkov, zároveň prehodnotiť výdavkovú časť rozpočtu a takto upravený rozpočet predložiť 

na rokovaní OZ v januári 2011.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 12/2010: 

 

Stanovisko skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár k Návrhu programového rozpočtu 

obce na rok 2011 

OZ ukladá kontrolórke obce v zmysle §18f ods. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vypracovať odborné stanovisko k jednotlivým programom návrhu programového 

rozpočtu obce na rok 2011 a toto predložiť na rokovaní OZ v januári 2011. Stanovisko bude obsahovať 

východiská rozpočtu a možné návrhy zníženia výdavkov rozpočtu, ako aj pravdepodobnosť 

predpokladaných príjmov.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal sa: Drahoš, Filo.       

 

Uznesenie č. 13/2010: 

Návrh na doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu 

Návrh predsedu komisie Mgr. Martina Masára na ochranu verejného záujmu na doplnenie jej členov: 

 

Navrhujem doplniť 2 členov do komisie 

Ing. Lukáš Piroha, poslanec za SDKÚ-DS 

Ing. Marek Filo, nezávislý poslanec 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 14/2010: 

Prerokovanie zverejňovania zmlúv uzavretých obcou 

 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na uznesenie: 

 

OZ ukladá starostovi obce s ohľadom na ochranu osobných údajov zverejniť na internetovej stránke obce 

všetky zmluvy uzavreté obcou od 1.1.2007 k dnešnému dňu v termíne do 10.1.2011 a postupne 

zverejňovať všetky ďalšie uzatvárané zmluvy obcou na internetovej stránke obce vždy najneskôr do 7 dní 

od ich uzavretia. Ďalej ukladá starostovi obce zverejniť aktuálny stav účtu obce na internetovej stránke a 

úradnej tabuli do 10.1.2011. Všetky tieto materiály musia byť verejnosti prístupné v papierovej forme na 

obecnom úrade v úradných hodinách. O zverejnení treba informovať občanov krátkou správou na úradnej 

tabuli obce a prostredníctvom obecného rozhlasu. 
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Dôvodová správa: 

Zverejňovanie zmlúv a účtov obce je súčasťou transparentného konania zo strany obce a korektného 

prístupu k občanom. Myslíme si, že daňoví poplatníci majú právo v maximálnej možnej miere vedieť, 

ako sa nakladá s verejnými prostriedkami. Takéto zverejňovanie nemá takmer žiaden dopad na výdavky 

obecného rozpočtu, keďže sa jedná o elektronickú formu zverejňovania. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, proti 0, zdržal sa: Drahoš, Filo, 

nehlasoval: Sadloň. 

 

Uznesenie č. 15/2010: 

Prerokovanie zverejňovania zvukového záznamu rokovaní OZ 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na uznesenie: 

 

OZ ukladá starostovi obce zverejňovať zvukový záznam z rokovania obecného zastupiteľstva na 

internetovej stránke obce v komprimovanom formáte (napr. mp3) najneskôr do 3 dní po skončení 

rokovania a zverejniť všetky existujúce zvukové záznamy z rokovania obecného zastupiteľstva počnúc 

rokovaním z dňa 17.9.2008 na internetovej stránke obce v termíne do 17.1.2010. 

 

Dôvodová správa: 

Zverejňovaním zvukových záznamov z rokovaní OZ chceme vyjsť v ústrety predovšetkým tým občanom, 

ktorí majú záujem o dianie v obci, no z rozličných dôvodov sa nezúčastnili na rokovaní OZ. Dopad na 

obecný rozpočet nebude takmer žiaden, keďže sa jedná o elektronickú formu zverejňovania. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, proti 0, zdržal sa: Drahoš, Filo, Sadloň. 

 

 

Uznesenie č. 16/2010: 

Prerokovanie možnosti výstavby bytového domu 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na uznesenie: 

 

OZ ukladá starostovi obce v termíne do 27.1.2011 zistiť možnosť výstavby bytového domu v lokalite pri 

kultúrnom dome prostredníctvom eurofondov, ako aj majetkovoprávny stav pozemku pod plánovaným 

bytovým domom. 

 

Dôvodová správa: 

 

Výstavba bytového domu je jeden z väčších projektov, ktoré by sme chceli zrealizovať v tomto volebnom 

období. Uvedomujeme si, že pre obec sú prirodzenejšie rodinné domy než bytový dom, avšak príprava 

stavebných pozemkov a následná realizácia inžinierskej bytovej výstavby si vyžaduje oveľa väčší časový 

priestor. Samozrejme chceme sa venovať postupne aj tomuto spôsobu rozvoja bývania u nás. Výstavbou 

bytovky chceme zabezpečiť aspoň minimálny rozvoj počtu obyvateľov, ktorý je potrebný pre zachovanie 

a rozvoj základnej a materskej školy, ako aj pre navýšenie príjmov do obecného rozpočtu od štátu z 

podielových daní, ktoré sa vypočítavajú podľa počtu obyvateľov v obci. Od toho sa odvíjajú aj ďalšie 

rozvojové projekty. 

Navrhované uznesenie nemá žiaden dopad na obecný rozpočet, keďže sa jedná len o úvod prípravnej fázy 

realizovaný v rámci pracovného času starostu obce. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 16/2010: 

Schválenie zabezpečovania rozvozu stravy 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na uznesenie: 
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OZ schvaľuje bezplatný rozvoz stravy obecným vozidlom v rámci obce Hradište pod Vrátnom všetkým 

záujemcom, ktorí sa prihlásia na odber stravy počas úradných hodín na obecnom úrade od 1.1.2011. Obec 

bude informovať o tejto možnosti viackrát prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 

Dôvodová správa: 

Rozvozom stravy chceme skvalitniť služby obyvateľom, ktorí si objednajú dovoz stravy na obecný úrad, 

aby nemuseli najmä starší ľudia v čase nepriaznivého počasia dochádzať pre stravu. Služba však bude k 

dispozícii všetkým obyvateľom obce, ktorí prejavia záujem. Dopad na obecný rozpočet je minimálny a 

služba bude realizovaná z Programu 4 – služby občanom, kam bude presunutá adekvátna časť 

prostriedkov určených na palivo pre obecné vozidlo. Službu bude realizovať zamestnanec obce v rámci 

pracovnej doby.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 17/2010: 

Schválenie termínu najbližšieho rokovania OZ 

Návrh na uznesenie skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár: 

 

OZ schvaľuje termín nasledovného riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na piatok 28.1.2011 o 

18.00 hodine. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.  

 

Uznesenie č. 18/2010: 

 

Starosta predkladá poslancom návrh k schváleniu čerpania z rezervného fondu obce na pokrytie 

kapitálových výdavkov 747,04 € a bežných výdavkov max. do výšky 758 €, zároveň predložil 

evidenciu rezervného fondu obce. 

 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Sadloň, proti 0, zdržal Gregor, Masár, Piroha, Vulgan.  

 

Uznesenie č. 19/2010: 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na nasledovné uznesenia: 

 

OZ ukladá starostovi obce zabezpečovať prostredníctvom pracovníkov obce v zimnom období odhŕňanie 

snehu v priestoroch autobusových zastávok, lávok, chodníka k materskej škole, chodníka cez most nad 

kanálom a zabezpečovať čistotu okolo budovy obecného úradu po celý rok. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 20/2010: 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na nasledovné uznesenia: 

 

OZ ukladá starostovi obce zistiť v termíne do budúceho rokovania OZ možnosti využitia 

verejnoprospešných pracovníkov v obci. 

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal 0.      

 

Uznesenie č. 21/2010: 

Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  na nasledovné uznesenia: 

 

OZ ukladá starostovi obce bezodkladne, najneskôr však 23.12.2010 zverejniť telefonický kontakt na 

zodpovednú osobu (starosta alebo poverený pracovník obce), kam sa môžu občania obrátiť v prípade 

neodkladných obecných záležitostí aj mimo pracovnej doby. Zverejnenie bude vykonané na internetovej 

stránke obce, úradnej tabuli a prostredníctvom opakovaného hlásenia obecného rozhlasu. 
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Vysvetlenie: 

Máme zimné obdobie. Môže sa stať, že niekde nie je odhrnuté alebo je zľadovatená obecná komunikácia 

alebo dôjde k záplave alebo si niekto všimne, že je poškodený obecný majetok a pod. V takýchto 

prípadoch by mal mať každý občan možnosť sa obrátiť na niekoho, kto danú záležitosť vyrieši.  

Za prijatie návrhu hlasovali: Drahoš, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň,Vulgan, proti 0, zdržal sa: Filo.  

 

R ô z n e 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu o hospodárení obce k 30.9.2010, ktorú predniesla obecná kontrolórka. 

      - starosta pozve predstaviteľa Pozemkových úprav na zasadnutie OZ, ktorý priblíži a vysvetlí ako to je 

s obecnými pozemkami – cestami, aj na ktorých je vecné bremeno 

- starosta oznamuje, že nebezpečný odpad sa bude vyvážať 2x do roka, tak ako to bolo doteraz, 

kontajner na textil už nebude, lebo Technické služby nevedia textil triediť,  

        jeden kontajner na monočlánky, baterky, ... bude umiestnený v chodbe OcÚ.  

      - starosta oznamuje, že podal majetkové priznanie a je zapečatené v trezore. 

Prebehla diskusia o knihe jázd a spôsobe využívania obecného vozidla. Poslancom OZ bude umožnené 

nahliadnuť do knihy jázd počas oboznamovania sa s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce. 

Rudolf Grošaft - výhrady k využívaniu služobného vozidla: každý občan si plní povinnosť voči 

              obci a preto ten, kto spravuje majetok obce, v ktorom je zahrnuté aj vozidlo by mal zverejniť 

občanom na aké pracovné cesty sa vozidlo využíva, vozidlo sa má využívať na služobné účely a  

nie na hocijaké rozvážanie letákov, ktorého som bol svedkom, kde je potom hospodárne, efektívne a 

účelné využívanie, ak bude chýbať na benzín, údržbu auta, všetci to zaplatíme, treba šetriť aj na aute. 

Má vedomosť niektorý z poslancov o pracovných cestách starostu? 

Peter Drahoš – čo sa týka knihy jázd, dôveruje starostovi a nemá záujem prehliadať cestovné  

                          príkazy a nechce ho zaneprázdniť skenovaním knihy jázd.  

Starosta -  oboznámil poslancov so znaleckým posudkom na Pavlíkov Mlyn a odôvodnil rozdelenie  

         pozemku na ovocný sad a stavby, že najskôr poslanci musia určiť formu predaja Pavlíkovho Mlyna. 

Stanko Kováč – Pavlíkov Mlyn obec získala darom a teraz po 5 rokoch ho predá pod cenu? 

                           - pred 4 rokmi starosta sľúbil, že zvolá diskusiu ohľadom zničených vodných tokov 

                            v obci, kde dnes zoberie obec peniaze na padajúce lávky cez potok? 

Rudolf Grošaft – najlepšie by bolo, keby Povodie Dunaja dalo písomné stanovisko k zničenému 

       vodnému toku, aj keď tu boli pracovníci z Povodia to je len ústne, dôležité je písomné vyjadrenie. 

Lukáš Piroha – už predchádzajúce OZ sa malo stretnúť pri obhliadke Pavlíkovho Mlyna, ale k tomuto 

                           nikdy neprišlo, keď poslanci zistia v akom stave sa dnes nachádza predmetná nehnuteľ- 

                           nosť, podľa toho sa bude postupovať. Čo sa týka potokov, aj keď sú v správe povodia,  

                           obec je povinná chrániť majetok občanov, preto sa s tým bude musieť niečo spraviť. 

                         - pracovné porady sa nebudú konať mimo verejnosti, požiadavky od občanov sa môžu 

                           doplniť aj priamo na zasadnutí OZ. 

Marek Filo – navrhuje vyhotoviť preliezky, húpačky v školskom ihrisku pre deti v MŠ a v ZŠ. 

 

      Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia: 

 

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

                           

Mgr. Martin Masár       ........................                                Ing. Ivan Hatiar                                                                                                          

                                                                                                starosta obce   

                                                                                          Hradište pod Vrátnom 

 


