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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 21.6.2010  

v zasadačke Obecného úradu 
Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Stanislav Sopúch 
 
                                           Ing. Peter Michalička  
 
        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: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, Piroha a OZ je uznášania schopné, 
poslanecHarasník nebol prítomný, bol ospravedlnený, poslankyňa Krištofová nebola 
prítomná, nebola ospravedlnená. 
Uzn. č. 11/2010 - Program rokovania 
Za prijatie návrhu programu rokovania OZ, tak ako bol zaslaný poslancom, v zmysle rokova- 
cieho poriadku hlasovali poslanci: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0,  
zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha.       
 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ. 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 31.3.2010:  
uzn. č. 8/2010 -  boli schválené Všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce Hra- 
       dište pod Vrátnom – Pavlíkov Mlyn, z dôvodu predaja nehnuteľnosti priamym predajom. 
uzn. č. 9/2010 – Poslanci schválili záverečný účet obce, ktorý skončil s VH 10 772,73 €.a ce- 
                          loročné hospodárenie obce Hradište pod Vrátnom za rok 2009 bez výhrad.  
uzn. č. 10/2010 – Poslanci schválili použitie prebytku hospodárenia vo výške 10 772,73 €  
                             na tvorbu rezervného fondu.  
 
D o š l á   p o š t a :    
 
Uzn. č. 12/2010 
Tibor Ferenčík, Senica žiada obec o odpredaj pozemku p. č. 6179/3 vo výmere 78 m2, 
z dôvodu, že Štefan Ferenčík a manželka Adriana, č. 334, ktorí sú vlastníci susednej  
parcele a ktorým zasahuje drevená chatka stojaca malou výmerou už na p. č. 6179/3 takisto   
žiadajú obec o odpredaj parcele. Poslanci schválili nasledovné: Oslovia sa uvedení žiadatelia,  
či by boli ochotní akceptovať náklady na zameranie pozemku, teda či súhlasia s úhradou  
geometrického plánu a podľa toho obec zabezpečí vytýčenie pozemku v dotyčnom mieste, 
ale na vlastné náklady žiadateľov. 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Uzn. č. 13/2010  
Žiadosť o vykúpenie spoluvlastníckeho podielu Anny Blanárikovej a Márie Blanárikovej 
p. č. 5187/20 pod prístupovou cestou na ihrisko TJ. Starosta ďalej oboznamuje, že  
vlastníčky súhlasia so zamenením pozemku p.č. 4951 o výmere 1.262 m2  za extravilán, avšak 
vlastníčky sú len v 1/4, druhú ½-vicu vlastní nebohý Jozef Chovanec a v tomto prípade obec 
už na výmenu pozemku nemá.  
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Blanárik Tomáš – syn vlastníčky Anny navrhol minimálne 6,64 €/1 m2 . Poslanec Kachlík 
navrhol, že potom aj obec musí predávať 6,64 €/1 m2  . Poslanci OZ schvaľujú odkúpenie  
predmetného majetkového podielu v cene 6,64 €/1 m2 od vlastníkov Anny Blanárikovej vo 
výmere 20,25 m2 a Márie Blanárikovej vo výmere 20,25 m2 od každej vlastníčky.   
 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Uzn. č. 14/2010  
Bc. Libor Pytlík – žiada o zámenu pozemkov prístupový chodník do Kopaníc vedľa štátnej  
cesty – 41 m2. Starosta navrhol zamerať celý chodník, skutkový stav chodníka bude treba  
vyčleniť aj zo záhrady Zdenky Líškovej, obec zabezpečí geometrický plán celého  
chodníka v Kopaniciach, geometrický plán bude hradený na náklady obce a  celá záležitosť  
bude prejednávaná OZ formou zámennej zmluvy s jednotlivými vlastníkmi.   
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Vyhodnotenie priameho predaja majetku obce Pavlíkov Mlyn 
Priamy predaj nehnuteľnosti Pavlíkov Mlyn bol uskutočnený na základe schválených zásad 
o nakladaní s majetkom obce tak, že všetky potrebné podklady boli zverejnené na úradnej  
tabuli obce a na internetovej stránke obce od 15.4.2010 do 24.5.2010. Počas celej doby ne- 
predložil žiaden záujemca cenovú ponuku.  
Návrh: Rozdeliť predmetnú nehnuteľnosť na ovocný sad a na stavby s dvorom, v tom prípade 
musia byť dve verejné súťaže. Obec má vyhotovený platný znalecký posudok, tento je  
treba zverejniť aj na internete. 
 
Uzn. č. 15/2010   
Obecné zastupiteľstvo v zmysle schválených podmienok priameho predaja schválilo predložiť 
ponuku predaja majetku Pavlíkov Mlyn samostatne len na parcelu 1470/2 stavby s dvorom. 
Podľa ZP cca 7 .118 €. 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Uzn. č. 16/2010   
Obecné zastupiteľstvo v zmysle schválených podmienok priameho predaja schválilo predložiť 
ponuku predaja majetku Pavlíkov Mlyn samostatne len na parcelu 1470/1 ovocný sad 
vo výmere  2 607 m2. Podľa ZP cca 5 .397 €. 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Uzn. č. 17/2010  
Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu obce pre nadchádzajúce volebné obdobie rokov 
2010-2014 podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov súčinom priemerného platu pracovníka 
národného hospodárstva a koeficientom 1,83 násobku,.  
Zároveň OZ určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2010-2014  
na plný pracovný úväzok. 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
Uzn. č. 18/2010 
Obecné zastupiteľstvo určilo v zmysle § 11 ods. 3 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z. 7 poslancov 
pre nasledujúce volebné obdobie 2010-2014.  



-3- 

Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
 
Uzn. č. 19/2010 
Starosta predložil návrh úpravy bežného programového rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom  
na rok 2010. Úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Poslanci upravili bežný programový 
rozpočet obce podľa uvedenej prílohy. 
Za: Kerecman, Michalička, Sopúch, Kachlík, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Piroha. 
 
R ô z n e : 
 
Starosta -        informoval prítomných o finančnej situácii prerozdelenia podielových daní         
                        na obce, tých daní, ktoré štát vyberá od FO formou dane zo závislej činnosti,  
                        cca 72,3 % z týchto daní je príjmom obecného rozpočtu podľa počtu 
                        obyvateľov, avšak v tomto roku štát odviedol obci cca 40 % z týchto daní,  
                        takto obec prichádza o príjem do obecného rozpočtu. 
                        ZMOS začal už rokovať s Ministerstvom financií a žiada k 30.6. o vyrovnanie  
                        do výšky 2/3-ín podiel. daní minulého roka.                          
                        Kultúrny dom – Poisťovňa UNIQA, v ktorej má obec poistený majetok si 
                        celú poistnú udalosť dala vypracovať firme, ktorá vypracúva posudok a až 
                        v júli 2010, kedy bude posudok vyhotovený, bude obec informovať o ďalšom  
                        postupe /výmena parkiet cca 12 000 €/. 
                        V auguste sa bude konať 17. ročník Prehliadky dychových hudieb. 
 
Sopúch – obdržala už obec financie z dotácie na opravu budovy Telovýchovnej jednoty? 
 
Starosta – Zmluva o poskytnutí príspevku na opravu budovy TJ je podpísaná s vedúcim 
                  kancelárie NR SR, ale financie doteraz obci poskytnuté neboli. 
 
Nosko – Okno na schodišti v budove Obecného úradu, kedy sa vyčistí a navyše jedna tabuľa 
               je rozbitá, už len z dôvodu bezpečnosti by sa malo vymeniť sklo. 
               Čistenie potoka v obci? 
 
Starosta – Čistenie potoka v obci od štrku a nánosu po búrkach prebieha každoročne v júli. 
 
Michálková – Na cintoríne zateká na pomníkoch, ale voda nevyteká zo studienky, ale 
                       vyviera zo svahu. 
 
      Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
  
Ing. Jozef Kerecman ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
                           
                                                                                     
Ing. Peter Michalička ...........................                                Ing. Ivan Hatiar                                                                                                         
                                                                                                starosta obce   
                                                                                          Hradište pod Vrátnom 
 


