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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.01.2011  

v zasadačke Obecného úradu 
Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Peter Vulgan 
 
                                           Ing. Marek Filo  
 
        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: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan a OZ je uznášania schopné, 
poslanec Drahoš je neprítomný a ospravedlnený. 
 
Uznesenie č. 1/2011: 
Program rokovania 
Za prijatie návrhu programu rokovania OZ v zmysle rokovacieho poriadku hlasovali poslanci: Filo, 
Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.       
 
K o n t r o l a    u z n e s e n í   z predchádzajúceho OZ. 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 21.12.2010:  
 
Uznesenie č. 8/2010: 
 
Návrh úpravy bežného programového rozpočtu obce na rok 2010 nie je možný, nakoľko 
v roku 2011 nie je možné upravovať rozpočet roku 2010, je to v rozpore so zák. 523/2004  
a 583/2004 o rozpočtových pravidlách. 
Starosta zverejní programový rozpočet obce 2010 s údajmi: schváleného, upraveného a  
skutočného stavu bežných, kapitálových príjmov a výdavkov. 
 
Uznesenie č. 9/2010: 
 
K inventarizácii 2010:  Po ukončení inventarizácie poslanci OZ vykonajú náhodnú kontrolu 
majetku podľa zoznamu vyhotoveného dielčou inventarizačnou komisiou.  
 
Uznesenia: č. 10/2010: 
 
Obec zaslala odstúpenie od Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a od Zmluvy o zriadení vecného  
bremena v súvislosti s výstavbou veterných elektrární Enairgy Veterná energia, s.r.o. Zochova 5  
Bratislava dňa 29.12.2010.  
Lukáš Piroha - Žiadosť o výmaz vecného bremena na listoch vlastníctva obce  
Správe katastra zaslaná nebola. 
 
Uznesenia: č. 11/2010:  
 
Písomné stanovisko zo Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve ohľadom výpovedí a Dodatok č. 1  
o vrátení finančných prostriedkov 6 538 € starosta uvádza, že firma zmenila sídlo, adresát bol  
v zahraničí, obálku neprevzal, táto bola obci vrátená, lehota 15 dní neuplynula, obec čaká na odpoveď. 
 
Uznesenie č. 12/2010: 
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Návrh programového rozpočtu obce na rok 2011 
 
Uznesenie č. 12/2010: 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu programového rozpočtu obce na rok 2011. 
       
Uznesenie č. 13/2010: 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu.      
 
Uznesenie č. 14/2010: 
Prerokovanie zverejňovania zmlúv uzavretých obcou 
 
Dňa 1.2.2011 RVC Trnava usporiada školenie k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám a ochrane  
osobných údajov, kde bude obci poskytnutý materiál a uvedenie zákona v praxi, až po tomto dátume 
bude obec zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky v zmysle zákona 546/2010. Zsl. energetika pripra- 
vuje pre občanov možnosť si prezrieť všetky zmluvy uzavreté s obcou kliknutím na odkaz ich  
web. stránky.  
Lukáš Piroha - Zmluvy uzavreté s obcou od 1.1.2007 k dnešnému dňu na internetovej stránke obce  
zverejnené neboli, tak ako nebol zverejnený stav účtu obce. 
Kedy môžu občania počítať so zverejnením zmlúv uzavretých od r. 2007 na internete? 
Tie, ktoré sú vo Worde nie je problém zverejniť. 
Starosta – Pokazil sa skener.  
       
Uznesenie č. 15/2010: 
Prerokovanie zverejňovania zvukového záznamu rokovaní OZ 
Zvukové záznamy na webe všetky nie sú, z dôvodu kapacity, musím zistiť kapacitu voľného miesta. 
 
Uznesenie č. 16/2010: 
Prerokovanie možnosti výstavby bytového domu 
Granty zo ŠFRB: k žiadosti PP sa vyberie dodávateľ, ale cca 70% žiadateľov o dotácie z ŠFRB je ne- 
úspešných, 30 % nákladov z celkovej investície musí obec preukázať prostredníctvom obec. rozpočtu,  
úveru, ..., momentálna situácia nám túto možnosť nedovoľuje, ďalšia možnosť cestou sponzora, ktorý 
zafinancuje celú stavbu (napr.: Cerová je pred kolaudáciou, bytový štandard vysoký, byty drahé,  
záujemcov málo, problém predať byty, sponzor dopredu žiada zábezpeku od budúcich vlastníkov). 
Dnes je záujem viacej o bungalovy ako o byty, starosta oslovil sponzora Saibela, po stretnutí s občanmi 
a ich záujmu o bytové jednotky by zvážil projekt. 
Lukáš Piroha – 30% nákladov investície je pre obec nereálne v tejto dobe, súhlasíme s poskytnutím  
informácií občanom, aby sa takéto stretnutie s investorom uskutočnilo. Čo sa týka stavby  
rodinných domov, aj to je veľmi dôležité, ale tam sú ďalšie náklady týkajúce sa inžinierskych sietí,  
budeme riešiť aj stavebné pozemky, ale v súčasnosti považujeme bytovku za jednoduchšie realizovateľnú  
a navrhujeme ešte nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 2/2011: 
Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár: 
 
OZ ukladá poslancom Gregorovi a Pirohovi zistiť možnosť výstavby bytového domu v lokalite pri 
kultúrnom dome prostredníctvom eurofondov s minimálnymi nákladmi obce v termíne do budúceho 
rokovania OZ. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti 0, zdržal sa:0.       
 
Uznesenie č. 16/2010: 
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Schválenie zabezpečovania rozvozu stravy 
 
Obec informuje prostredníctvom miestneho rozhlasu o bezplatnom rozvoze stravy, občania majú 
možnosť sa prihlásiť.  
 
Uznesenie č. 17/2010: 
Schválenie termínu najbližšieho rokovania OZ. T 28/01/11 o 18:00 hod. 
 
Uznesenie č. 18/2010: 
 
Čerpanie z rezervného fondu obce v decembri potrebné nebolo. 
 
Uznesenie č. 19/2010: 
 
Odhŕňanie snehu v priestoroch autobusových zastávok, lávok, chodníka k materskej škole, chodníka cez 
most nad kanálom v zimnom období obec zabezpečuje. 
Peter Vulgan -  avšak poriadok okolo budovy OcÚ zabezpečený nie je.  
 
Uznesenie č. 20/2010: 
 
Obec zabezpečila potvrdenia zo SP, ZP ÚP ešte chýba z DÚ k žiadosti o aktivačné práce, počet evidova- 
ných nezamestnaných pre aktivačné práce cca 6-7 ľudí v hmotnej núdzi, ktorí spĺňajú A. 
 
Uznesenie č. 21/2010: 
 
Zverejnenie telefonického kontaktu zodpovednej osoby, kam sa môžu občania obrátiť v prípade  
neodkladných obecných záležitostí aj mimo pracovnej doby.  
Martin Masár  - Starostov mobil bol zverejnený na úradnej tabuli, ale na internetovej stránke 
a ani miestnym rozhlasom zverejnený nebol.  
 
Bod 3 - Programový rozpočet na roky 2011-2013  
Starosta predložil návrh programového rozpočtu na r. 2011-2013.  
Bola prečítaná správa kontrolórky  k návrhu programového rozpočtu 2011, táto tvorí prílohu 
zápisnice.  
Lukáš Piroha - skupina poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár sa venovala rozpočtu približne  
5 hodín voľného času spoločne, popri tom ešte každý individuálne. Spýtal sa starostu, z čoho chce 
vykryť schodkový rozpočet, keďže je tam 2 krát započítaný rezervný fond. 
Starosta – Neviem, máte nejaký návrh? 
Lukáš Piroha - nesúhlasíme s predloženým rozpočtom, ktorý je schodkový, navrhujeme zmeny, 
s tým, že celkový rozpočet bude vyrovnaný, bežný bude prebytkový na vykrytie kapitálových vý- 
davkov, pričom do rozpočtu musíme zahrnúť aj zhruba 9 200 € nezaplatených faktúr z minulého roka. 
Príjmová časť podielových daní bola na stránke MF ešte v decembri 2010 zverejnená v sume 126 551 €,  
v rozpočte je uvedená 130 000 €, podielové dane -3 449 €. Keďže teraz nesúhlasíme s predajom  
Pavlíkovho domu, ani pozemkov, kapitálové príjmy – 5 300 €, celkový schodok – 7 100 €, nepokrýva  
žiadne príjmy, ak by v budúcnosti k tomu predaju prišlo, s vedomím, že pán Pavlík venoval vlastný  
rodinný dom obci, uvažujeme o výnose na konkrétny účel (napr. vybavenie kuchyne v KD,...) s tým, že 
tam bude umiestnená nejaká pamätná tabuľka s poďakovaním pánovi Pavlíkovi. 
Výdavky: Program č. 1 – reprezentačné –400 € 
                 Program č. 2 - nájsť dobrovoľníka z obce, ktorý by sa venoval obecným novinám 
                 ich vydanie (3–4 krát do roka). Náklady na obecné noviny +330 € ročne. 
                 Program č. 3 – Interné služby obce – 500 € odmeny pre poslancov OZ by predpokladalo, že  
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v tomto roku by bolo max. 5 rokovaní OZ a to ešte tam nie sú zarátané odmeny za 2 zastupiteľstvá z min. 
roka, ktoré neboli vyplatené. Ale nebudeme túto čiastku navyšovať a sme ochotní sa vzdať financií, ktoré 
budú navyše tejto sumy. 
Rastislav Sadloň – sa vzdal poslaneckej odmeny. 
Lukáš Piroha – ja som sa vzdal poslaneckej odmeny v predchádzajúcom volebnom období a odporučil  
som, aby sa tieto prostriedky venovali v prospech prvákov základnej školy (na nákup školských potrieb),  
je tu pán riaditeľ, nech sa vyjadrí, či dostávali tieto prostriedky. 
Riaditeľ školy – neviem o tom, žeby sme takéto prostriedky dostali. 
Lukáš Piroha – preto si myslím, že bude vhodnejšie ponechať si odmenu a venovať ju potom podľa  
vlastného uváženia. 
Havarijné poistenie obecného vozidla je nerentabilné, treba ho zrušiť –400 €, palivo –200 €, servis, 
údržba –90 €. Zriadenie prípojného bodu do internetu +250 €. 
Program č. 4 – Služby občanom – 
Dotácia Rímskokatolíckej cirkvi +800 €, miestny rozhlas –200 €. 
Podľa informácie pána farára ste mali pán starosta dostať list, dostali ste ho? 
Starosta – áno 
Lukáš Piroha – Prečo sme tento list nedostali my – poslanci? 
Starosta – Lebo som to nezaradil do programu a nie je to predmetom dnešného rokovania. Žiadosť  
smerovala k odvodneniu kostola a na tento účel žiadal pán farár dotáciu 1 600 €. Ale nakoniec uvážil,  
že keď nezoženie peniaze, tak do toho projektu nepôjde. Máme prijaté všeobecne záväzné nariadenie  
o dotáciách, podľa ktorého keď niekto má záujem o dotáciu, treba predložiť žiadosť do 30.11.2010 a keď  
dovtedy organizácia žiadosť nepredloží, tak sa to berie, že nemá záujem. Napríklad futbalisti žiadali ešte  
v júni, aj dychová hudba. 
Lukáš Piroha – Ťažko nám je rozhodovať, keď poslanci nemajú k dispozícii žiadosti od občanov.  
Prosím Vás pán starosta, keď niekto zašle list, ktorý sa týka OZ, predložte nám ho. Dohodli sme sa, že  
zachováme stav dotácií tak, ako bol minulý rok, teda RK Cirkev 1 000 €, DH 1 000 €, TJ 1 000 €  
a Jednota dôchodcov 332 €. 
Program č. 5 – Tým, že sa cvičné skúšanie dychovej hudby presunie do budovy OcÚ,  
            obec ušetrí na energiách požiarnej zbrojnice  –300 €, oprava verejného osvetlenia +220 €,  
spotreba el. na VO -3 900 €. 
Program č. 6 – Odpadové hosp., v porovnaní s minulým rokom rezerva –4 000 €. 
         Uvažujeme nad zmenou systému odvozu komunálneho odpadu, aby každý 
                           rodinný dom mal svoju smetnú nádobu, ale toto budeme riešiť na budúcom rokovaní OZ. 
Program č. 7 – Pozemné komunikácie – orez stromov –500 €, zimná údržba –100 €,  
     čistenie potoka -200 €.  
Monika Tomiová  -  naša rodina viackrát podala žiadosť na obec ohľadom 
opravy miestnej komunikácie našej ulice, cesta úzka, jamy, výtlky, výmole, akékoľvek vozidlo 
má problém prejsť, (manžel rozbil sklo na osobnom aute) k nám sa nedostane záchranka, hasiči, 
smetný voz, odhŕňanie snehu je oneskorené, pretože je zabezpečené iným vozidlom,  
tie pozemky vedľa cesty sú absolútne nevyužité, tá cesta nie je široká 3 m. 
Keď sa brúsil asfalt na štátnej ceste, prečo sa ním neopravili miestne komunikácie? 
Starosta – celú situáciu poznám, cesta je široká 2,5 m, vozidlo s radlicou tam nevojde, 
 odhŕňanie snehu je zabezpečené užším vozidlom cez p. Hološku. 
Rokovanie s vlastníkmi záhrad a opraviť výmole na cestách. 
Martin Masár  – situácia sa dala riešiť prostredníctvom príspevkov od štátu a eurofondov. 
Lukáš Piroha - Programy č. 8 Vzdelávanie, č. 9 Šport – nezmenené. 
Program č. 10 – Kultúra   
Dotácia JDS +332 €, detský karneval +200 €, Mikuláš +200 €, posedenie s jubilantmi +580 €, 
bežné opravy na KD -660 €. 
Čo sa rozumie pod označením bežné opravy? 
Starosta – jedná sa o opravy v kultúrnom dome, ktoré boli potrebné po vytopení. 
Lukáš Piroha – na rekonštrukciu KD sa predsa musí vzťahovať záruka od dodávateľskej firmy a ak to  
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bola poistná udalosť, nech to zaplatí poisťovňa a ak poisťovňa sa vyjadrila, že je za to zodpovedná osoba,  
ktorá mala KD na starosti, tak v tom prípade by mala náklady znášať táto zodpovedná osoba. 
Zdenko Gregor – navrhuje vypustiť všetku vodu a do systému dať nemrznúcu zmes 
Lukáš Piroha 
Program č. 11 – Prostredie pre život navrhujeme znížiť pracovný úväzok pracovníka – kosca 
                           na 0,5 pracov. úväzku, sezónne práce vykryť aktivačnými pracovníkmi, takto obec ušetrí  
                            od 1.3.2011 na mzdách+fondoch+stravnom -1 527 €,  

ročná úspora od budúceho roka 4 199 €. 
Program č. 12 – Sociálne služby – nezmenené. 
Program č. 13 – V administratíve vidíme riešenie ušetriť na mzdách a odvodoch do fondov: 
Rozhodnutie ponechávame na starostovi obce, vidíme nasledovné možnosti 

- zrušiť 1 pracovný úväzok pracovníčke OcÚ, alebo 
- znížiť pracovný úväzok starostu obce na polovičný. 

Pri zrušení 1 pracov. miesta obec ušetrí v roku 2011: mzdy+fondy+stravovanie cca -5 677 €, 
to sú priemerne vypočítané platy z troch prac.úv., zahrnuté je aj dvojmesačné odstupné. 
Ročne by úspora činila: 10 000 -11 000 €.  
Starosta – Plat starostu sa od 1.3.2011 kráti o 11,4 %, budú v platnosti nové koeficienty úpravy platu. 
Lukáš Piroha – zahrnuté je aj zníženie platu starostu od 1.4.2011, ktoré sme odhadovali vo výške 5 %. 
              Na stravovaní zamestnancov obec ušetrí -1 000 €, keď sa všetci pracovníci OcÚ budú  
              od 1.2.2011 stravovať v školskej jedálni.    
Celkový takto pozmenený rozpočet na rok 2011 tvorí prebytok 403 €, ktorý sme pôvodne chceli  
presunúť do rezervného fondu, ale nakoľko vznikla požiadavka na opravu ciest, aj keď je to malá  
čiastka, navrhujeme ju použiť na opravu miestnych komunikácií /program7.1.1./. Po uvedených  
zmenách je celkový rozpočet obce na rok 2011 vyrovnaný. 
Boli by sme neradi, ak by nás niekto obviňoval z toho, že sme spôsobili výpoveď pracovníčky. Toto je  
plne v kompetencii starostu obce, my nikoho neprepúšťame, schvaľujeme len čísla a ako som už uviedol,  
možností šetrenia je niekoľko. Takýto stav sme zdedili, obec ročne dopláca na kultúrny dom zhruba 1,2  
milióna korún. V minulosti som bývalých poslancov upozorňoval, že môže prísť k takémuto stavu, ale  
vtedy ma nikto nebral vážne. 
Potom poslanec Piroha vyzval prítomných, aby sa prihlásil, ak má niekto lepší návrh. Neprihlásil sa nikto. 
 
Uznesenie č. 3/2011: 
Pozmenený návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013 skupiny poslancov Vulgan,  
Gregor, Piroha, Masár tvorí prílohu zápisnice. 
Za prijatie pozmeneného návrhu hlasovali: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, proti: 0,  
zdržal sa: Filo, Sadloň.  
 
Bod 4 –  
OZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavnej  kontrolórky za II. polrok 2010. 
 
Lukáš Piroha – k Správe hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na r. 2011-2013, 
                           prečo navrhujete predať Pavlíkov mlyn?  
Mária Špányiová – lebo stráca na hodnote. 
Lukáš Piroha – Na budúci rok je odhadovaný schodok vyše 19 000 €, potom čo predáme?  
        Viete, že predložený rozpočet bol schodkový? Nie sme spokojní so správou hlavnej kontrolórky  
         k rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 4/2011: 
Bod 5 -  
Bol predložený návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky: skontrolovať dotácie organizáciám: 
kontrolovala sa dotácia pre JDS, teraz nasleduje TJ za rok 2010, neskoršie bude nasledovať RK Cirkev.  
Lukáš Piroha – Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár: 
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Dopĺňame navrhnuté činnosti o kontrolu knihy jázd obecného vozidla za rok 2010 v termíne  
do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva. O výsledku kontroly požadujeme informovať na  
budúcom zasadnutí OZ. 
Žiadame vykonávať priebežnú kontrolu plnenia obecného rozpočtu po jednotlivých mesiacoch 
a o tejto kontrole informovať na každom zasadnutí OZ. Pri prekročení 1/12 za mesiac v jednotlivých  
častiach treba toto odôvodniť. Vypúšťame kontrolu VZN o daniach. 
Za prijatie pozmeneného návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, 
proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Uznesenie č. 5/2011: 
Bod 6 – Voľba členov vyraďovacej komisie 
Prebehla tajná voľba predsedu vyraďovacej komisie pre inventarizáciu majetku. 
Výsledok hlasovania: Zdenko Gregor – 5 hlasov – predseda VIK 
                                   Marek Filo         - 1 hlas 
Predseda VIK Zdenko Gregor navrhol 2 členov VIK: Ing. Rastislava Sadloňa, Petra Vulgana. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Uznesenie č. 6/2011: 
 
Bod 7 – Schválenie termínu nasledujúceho rokovania OZ:  
Návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár  18.3.2011 o 18:00 hod.  
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
R ô z n e : 
 
Uznesenie č. 7/2011: 
 
Na návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár OZ ukladá starostovi obce v termíne 
do budúceho rokovania OZ zaviesť na internetových stránkach obce diskusné fórum pre širokú 
verejnosť. 
Dôvodová správa: 
Zavedením diskusného fóra chceme vyjsť v ústrety užívateľom internetu, aby mohli reagovať na  
aktuálne otázky týkajúce sa života obce. Zároveň tento krok je súčasťou postupného procesu  
otvorenia sa a priblíženia k verejnosti. Myslíme si, že fórum by mohlo byť prínosom aj pre po- 
slancov k skvalitneniu ich práce. Dopad na rozpočet nie je žiadny, keďže diskusné fórum bude 
realizované v rámci bežnej správy a údržby internetových stránok. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Uznesenie č. 8/2011: 
 
Na návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár OZ ukladá starostovi obce v termíne 
do budúceho rokovania OZ zverejniť na internetových stránkach obce a úradnej tabuli počet 
najazdených  kilometrov obecným vozidlom za jednotlivé mesiace v roku počnúc  
1. januárom 2007, ako aj celkové náklady za jednotlivé mesiace. 
 
Dôvodová správa: 
Zverejnenie vychádza z ohlasu občanov k využívaniu obecného vozidla. Myslíme si, že občania  
majú právo na informácie  o nákladoch vynaložených na využívanie obecného vozidla, pričom toto 
uznesenie nemá žiadny dopad na výdavky obecného rozpočtu. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Uznesenie č. 9/2011: 



7 

 
Na návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár OZ ukladá starostovi obce v termíne 
do budúceho rokovania OZ zaslať poslancom zoznam všetkých nehnuteľností vo vlastníctve  
obce – stavby a pozemky s informáciami o pozemku (parcelné číslo, druh pozemku, výmera, 
umiestnenie – intravilán, extravilán, vlastnícky podiel) a s hodnotami jednotlivých nehnuteľností, 
ako sú evidované v majetku obce. 
 
Dôvodová správa: 
Ako poslanci OZ chceme byť informovaní a mať prehľad o celom nehnuteľnom majetku obce, 
aby sme do budúcna mohli prípadne zvážiť účelnosť a hospodárnosť jednotlivých nehnuteľností 
a spôsob ich ďalšieho použitia. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Zdenko Gregor – Na trhu sú firmy, ktoré ponúkajú lacnejšiu energiu a zaviažu sa, že akonáhle 
         príde na trh iná firma s lacnejšou energiou, sami upravia cenu. Aj obec, by mala prejsť 
                              k lacnejšiemu dodávateľovi energie. 
 
Uznesenie č. 10/2011: 
 
Na návrh skupiny poslancov Vulgan, Gregor, Piroha, Masár OZ ukladá starostovi obce zistiť do 
budúceho rokovania OZ výhodnejšieho dodávateľa elektriny pre obec a zistiť možnosti uzavretia 
novej zmluvy s týmto dodávateľom pre všetky odberné miesta, počnúc verejným osvetlením. 
Za prijatie návrhu hlasovali: Filo, Gregor, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
D i s k u s i a : 
 
Lukáš Piroha – odhŕňanie snehu za posledné 2 dni ukážkové. 
Peter Vulgan – takto by to malo vyzerať ako posledné 2 dni, treba udržiavať aj poriadok okolo budovy  
                           obecného úradu. 
Mária Špányiová – žiadam dvor KD uzamykať. 
V. Michali čka – dvor od kultúrneho domu by mal byť uzamknutý, kvôli bezpečnosti, deti sa 
                            tam hrajú, dvere boli už dvakrát rozbité. 
Starosta – dohodne s vedúcou predajne COOP Jednota, aby uzamykali bránu po dodávke tovaru. 
S. Kováč – predchádzajúce OZ pred tromi rokmi starostovi odsúhlasilo prémie a neodmietol ich.                           
Riaditeľ školy – strecha ZŠ je v havarijnom stave, najhoršia je nad školským klubom, drží 
                          sa tam pleseň, už 2x sa opravovala, po oprave behom dvoch týždňov znovu 
                          zatekalo, už 2 – 3 roky zateká celá budova školy. Tento rok čakáme návštevu 
                 družobnej školy detí z Nenkovíc, aj touto cestou Vás žiadam o sponzorské príspevky 
                  pre tieto deti. 
Mgr. A. Sadloňová – okolo smetnej nádoby pri Pohostinstve je večne neporiadok, 
 pohodené obaly od džúsov, odpady, cigaretové ohorky..., treba upozorniť majiteľa prevádzky 
                        pohostinstva, nech si udržuje čistý priestor okolo smetnej nádoby. 
                        Odkedy sa zistilo, že škola je schopná sama zorganizovať karneval, 
                        vianočné trhy, ... vďaka bývalej aktívnej, riaditeľky školy, 
                        obec sa prestala o dianie v škole zaujímať, ale čestne môžem prehlásiť, čo sa týka 
                        už len vecných odmien, aj usporiadanie obyčajného karnevalu je nad ľudské sily. 
                        Sme vďační OZ aj v dnešnej krízovej situácii za sponzorský dar. 
Lukáš Piroha -  Rozhodli sme sa, že nebudeme šetriť ani na deťoch, ani na dôchodcoch. 
                          Tento rok v rozpočte obec nevyčlenila výdavok na opravu strechy školy,  
                          ale v budúcom roku by sa tento výdavok mal zahrnúť do rozpočtu. 
J. Masár  – obec má príjem na údržbu ciest z Daňového úradu? 
Starosta – Obec má v rozpočte len tie príjmy, ktoré sú uvedené, na opravu ciest z DÚ nedostáva nič. 
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M. Masárová – dvor KD sa prepadá, stoja tam kaluže vody, zrejme nie je odvodnený, 
                               treba zaslať dodávateľovi reklamáciu. V minulosti sa neriešili žiadne cesty 
a ani sa neprijalo uznesenie na odstránenie závad, z minulého OZ nebol žiaden poslanec riešiť 
potoky, ... 
 
      Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
Peter Vulgan                ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
                           
Ing. Marek Filo            ........................                                Ing. Ivan Hatiar                                                                                       
                                                                                                starosta obce   
                                                                                          Hradište pod Vrátnom 
 


