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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.10.2011 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár 
                                         Ing. Rastislav Sadloň  
Zapisovateľka:                 Mária Marečková 
 
        Na úvod rokovania zástupca starostu 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: Vulgan, Gregor, Piroha, Drahoš, Masár, Sadloň a Filo a OZ je uznášania schopné. 
Upozornil prítomných v zmysle rokovacieho poriadku na možnosť neudeľovania slova verejnosti. Vyzval 
ich, aby vystupovali kultivovane, aby nemusel k takémuto opatreniu pristúpiť. 
 
Uznesenie č. 60/2011: 
Program rokovania 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta (Kubinec-vecné bremeno uloženia el.kábla, Rakoví-vzdanie sa predkupného 

práva, Ferenčík-odpredaj pozemku, ZŠ) 
4. Prehodnotenie uznesenia č. 59/2011 o vývoze žúmp 
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 29/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 
detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

6. Informácia hlavného kontrolóra obce o audite za rok 2010 a prerokovanie záverečného účtu 
obce za rok 2010 

7. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2011 
8. Informácia hlavného kontrolóra obce o priebehu vykonávaných kontrol a prenose 

kompetencií bývalého starostu obce na zástupcu starostu obce 
9. Prerokovanie stavu záväzkov obce, schválenie úsporných opatrení a priorít v splácaní 

záväzkov 
10. Príprava stretnutia jubilantov 2011 
11. Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ 
12. Rôzne 
13. Záver 

Na vlastnú žiadosť Ferenčíkových bola z programu rokovania stiahnutá v bode 3 ich žiadosť na odpredaj 
obecného pozemku. 
Za prijatie návrhu programu rokovania OZ hlasovali poslanci:  
Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0.       
 
Bod 2 - 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 09.09.2011:  
 
Uzn. 46/2011 – žiadateľovi odpovedané, žiadateľ sa viac neozval 
Uzn. 47/2011 – DHZ odpovedané, ZSE zatiaľ výrub drevín nevykonala, termín má do 30.11.2011 
Zástupca starostu poďakoval p. Noskovi a predsedovi DHZ p. Rakovi, ako aj všetkým zúčastneným na 
výrube stromov v lokalite oproti základnej škole, následkom čoho došlo k sprehľadneniu cestnej 
komunikácie. 
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Uzn. 48/2011 – žiadateľke odpovedané 
Uzn. 49/2011 – žiadateľom odpovedané, ZŠ bola upozornená na prípadné zrušenie príspevku zo strany 
obce z dôvodu zlej finančnej situácie 
Uzn. 50/2011 – žiadateľom odpovedané 
Uzn. 51/2011 – splnené, ale s omeškaním, nakoľko zástupca starostu požiadal o vyjadrenie právnika 
k predmetnej veci. Prečítal list adresovaný STAS-u, v ktorom sú vyčíslené aj sankcie z omeškania 
v zmysle zmluvy o dielo voči spoločnosti STAS, s.r.o. k 14.10.2011 vo výške 2423,60 € a výzva na 
odstránenie závad najneskôr do 31.10.2011. Spoločnosť STAS, s.r.o. vykonala odstránenie niektorých 
závad – omietka pri schodoch a pri rozvodnej skrini, praskliny na stenách. Nedošlo k odstráneniu závady 
na betónovej tanečnej ploche vo dvore. V telefonickom vyjadrení konštatoval konateľ dodávateľskej 
organizácie, že spomenutá plocha bola vybudovaná s odchýlkou od roviny v tolerancii STN. Odmietajú 
túto závadu opraviť. Taktiež nedošlo k opraveniu problému so samozatváracím systémom v zasadačke. 
 
Zástupca starostu informoval o stanovisku Ministerstva vnútra ku kumulovanej funkcii zástupcu 
starostu a poslanca OZ, podľa ktorého zástupca starostu je aj poslancom OZ a teda na rokovaní má aj 
hlasovacie právo. 
 
Uznesenie č. 61/2011: 
OZ berie na vedomie čiastočné vyriešenie reklamácie rekonštrukcie a prístavby KD a navrhuje 
dodávateľskej organizácii pristúpiť na dohodu odpustenia sankcií za oneskorené vykonanie 
reklamačných opráv za podmienky, že dodávateľská organizácia vykoná sondu na zistenie 
skutočnej príčiny sadania podlahy v KD aj s prípadným uvedením do stavu, aký bol pred 
vyhĺbením sondy na vlastné náklady v termíne od 15.11.2011 do 30.11.2011. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uzn. 52/2011 – žiadateľke odpovedané 
Uzn. 53/2011 – zobrané na vedomie 
Uzn. 54/2011 – zobrané na vedomie 
Uzn. 55/2011 – splnené 
Uzn. 56/2011 – splnené 
Uzn. 57/2011 – VZN 28/2011 schválené 
Uzn. 58/2011 – splnené 
Uzn. 59/2011 – splnené 
 
Bod 3 - Došlá  pošta  
 
Kubinec – vecné bremeno uloženia el. kábla 
Uznesenie č. 62/2011: 
OZ súhlasí s vecným bremenom uloženia inžinierskych sietí do zeme – kábla na parcele KNC č. 
4645 v prospech Dušan Kubinec, Hradište p. Vr. 258. Výška náhrady bude vypočítaná na základe 
znaleckého posudku vypracovaného na náklady žiadateľa. Všetky úkony potrebné k zavkladovaniu 
vecného bremena do katastra nehnuteľností zabezpečí žiadateľ alebo obec na náklady žiadateľa.  
Za týmto účelom zaplatil žiadateľ zálohu do pokladne obce vo výške 1.500 eur. Záloha bude 
vyúčtovaná po vykonaní vkladu do katastra.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Rakoví – vzdanie sa predkupného práva 
Uznesenie č. 63/2011: 
Obec Hradište pod Vrátnom si neuplatňuje predkupné právo na parcelu KNC 5590/1 a na nej 
postavený dom s. č. 302 vedených na LV č. 321, na parcelu KNC 5589 na LV č. 164.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
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ZŠ – žiadosť o preplatenie nadčasovej hodiny a prijatie administrátora 
 
Kontrolór- informoval o stretnutí s riaditeľom školy, kde ho žiadal, aby preukázal rozvrhom hodín 
všetkých tried a analýzou čerpania úväzkov jednotlivých učiteľov potrebu nadčasovej hodiny, aby sa 
legitímne preukázalo, že nadčasová hodina je odučená a oprávnene zaplatená. 
Čo sa týka administrátora, k tomu sa ťažko viem vyjadriť,  len podotýkam, že už za bývalého starostu tam 
jeho syn pracoval ako administrátor ale zadarmo a okamžite ako nastúpil zástupca starostu, žiada si 
administrátora preplatiť. 
Zástupca starostu -  čo sa týka administrátora, na tento rok obec nemá rozpočtované finančné 
prostriedky na administrátora. 
 
Bod 4 - Prehodnotenie uznesenia č. 59/2011 o vývoze žúmp 
 
Uznesenie č. 64/2011: 
OZ ruší platnosť uznesenia č. 59/2011 a nahrádza ho týmto uznesením v nasledovnom znení: 
OZ z dôvodu zlej finančnej situácie obce ruší príspevok obce na dopravu Senica – Hradište pod 
Vrátnom fekálneho vozidla na vývoz žúmp, ktorý bol schválený uznesením č. 25/2005 OZ.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Bod 5 – Prerokovanie VZN č. 29/2011 
Týmto VZN sa stanovujú poplatky za dieťa v MŠ na 8 eur za mesiac a poplatky za dieťa v školskom 
klube na 5 eur za mesiac.  
 
Uznesenie č. 65/2011: 
OZ schvaľuje VZN č. 29/2011 tak, ako bolo predložené do zastupiteľstva.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Filo, proti: 0, zdržal sa: Drahoš. 
 
Bod 6 - Informácia hlavného kontrolóra obce o audite za rok 2010 a prerokovanie záverečného 
účtu obce za rok 2010 
 
Kontrolór oboznámil OZ o vykonaní auditu za rok 2010 a niektorých porušeniach zákonov, na ktoré 
upozornila audítorka, okrem iného aj neschválenie záverečného účtu obce za rok 2010. 
OZ by si mohlo vyžiadať kontrolu z NKÚ, alebo podať podnet na prokuratúru. NKÚ môže nahlásiť 
zistené porušenia ministerstvu financií, ktoré môže udeliť obci sankcie. 
Zástupca starostu – pokiaľ obec dostane sankciu – obec môže túto zosobniť, pokiaľ sa nájde vinník, ale 
je to zložitý proces. 
Kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce, ktoré vypracoval na podklade stanoviska p. 
Špányiovej, v ktorom opravil chyby a nedostatky. Odporúča OZ schváliť záverečný účet obce za rok 
2010 s výhradami. 
 
Jaroslav Saibel – Odpredaj KD nie je reálny, jedine predať ho za zostatkovú cenu, pokiaľ by sa občania 
zložili na nejakú časť KD, v konečnom dôsledku to aj tak zaplatia občania. 
Stanislav Kováč – ja sem chodím 5 rokov a nemuselo k tomu prísť, poznáme vinníkov  
Zástupca starostu – pýtal som sa bývalého starostu, či má finančnú analýzu, z čoho sa bude splácať 
rekonštrukcia KD, odôvodňoval to vysokými podielovým daňami, upozornil som ho, že príspevok zo 
štátu nemusí byť vždy taký vysoký, toto bremeno ťaží obec, následkom čoho musíme pristupovať k 
úsporným opatreniam. Neviem, či teraz má zmysel  zisťovať vinníka alebo radšej hľadať nápravné 
opatrenia. Problém začal, vtedy, keď sa nevybavili eurofondy a všetko sa hradilo z obecného rozpočtu. 
Viliam Michalička – je to smiešne, že ten, kto to zapríčinil, ešte dostane od VÚC odmenu a medailu. 
Jakub Saibel – Nemôže byť vinník nepotrestaný, nepredpokladám, že aj ostatným ľuďom to bude 
dostačujúce, že sa nájde vinník, pokuta z NKÚ je konečným riešením, nemusíte ju vôbec dostať 
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a nemusíte ju dostať v plnej výške. Malo by sa prijať uznesenie, nech sa vinník určí, je zjavné že bol 
štatutárny orgán, aj ten nesie zodpovednosť, nemusíte to dávať na prokuratúru.  
Kontrolór – ku krajnému riešeniu nemusí vždy dôjsť. Nemusí to podávať OZ, to môže urobiť hocijaký 
občan z obce, dať podnet na prešetrenie je povinný podať každý občan, ktorý má podozrenie z porušenia 
zákona. 
Navrhol doplniť do uznesenia, že stanovisko HK bude zaslané okresnej prokuratúre. 
 
Uznesenie č. 66/2011: 
OZ schvaľuje záverečný účet obce Hradište pod Vrátnom a celoročné hospodárenie za rok 2010 s 
výhradami. Obec sa zaviazala na také úhrady v bežnom rozpočtovom roku (aj v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku), ktoré nemala zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažila 
nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku, čím obec 
porušila § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., následkom čoho výsledok hospodárenia k 31.12.2010 skončil 
podľa súvahy z účtovnej evidencie so stratou – 26 914,- € a záväzkami vo výške 320.545,- €.  
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hradište pod Vrátnom k 31.12.2010 
bude zaslané okresnej prokuratúre. 
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, proti: 0, zdržal sa: Filo. 
 
Uznesenie č. 67/2011: 
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške  47,– €  na tvorbu rezervného fondu. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Uznesenie č. 68/2011: 
OZ schvaľuje opatrenia na nápravu nedostatkov, ktoré vyplynuli zo zlého hospodárenia obce, a to 
úplne vypnutie verejného osvetlenia minimálne do konca roku 2011, ruší príspevok jubilantom, 
novonarodeným deťom a organizáciam pôsobiacim v obci, prehodnotí výšku príspevku obce na 
vývoz komunálneho odpadu zmenou platného VZN do konca roku 2011, ustanovuje komisiu pre 
riešenie ozdravného režimu v obci, ktorá bude sledovať a riadiť hospodárenie obce v zložení Ing. 
Lukáš Piroha, predseda komisie, Ing. Martin Masár, člen komisie, Ing. Rastislav Sadloň, člen 
komisie, Ing. Ľubomír Dorňák, poradný orgán. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Bod 7 - Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2011 
 
Uznesenie č. 69/2011: 
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu k 30.6.2011. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 8 - Informácia hlavného kontrolóra obce 
Kontrolór informoval, že sa nepodarilo dodržať schválený harmonogram kontrol v dôsledku zlej 
spolupráce s bývalým starostom obce, ktorý neposkytol včas materiály ku kontrole, o ktoré žiadal 
kontrolór ešte začiatkom júla tohto roka a následne k 31.8.2011 sa starosta vzdal mandátu, následkom 
čoho došlo k zahájeniu odovzdávania a preberania funkcie zástupcom starostu za účasti kontrolóra, čo 
narušilo harmonogram kontrol. 
Ďalej upozornil, že odovzdávanie a preberanie funkcie starostu doteraz nebolo ukončené z dôvodu 
nevykonanej inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku k 31.8.2011, ktorú mal vykonať ešte 
bývalý starosta. Keďže tak neurobil, komplikuje to celú situáciu, ale je predpoklad, že definitívnemu 
ukončeniu odovzdania a prebrania funkcie zástupcom starostu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. 
Potom sa pristúpi aj k zverejneniu stavu majetku obce k 31.8.2011. 
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Bod 9 - Prerokovanie stavu záväzkov obce 
Zástupca starostu informoval o tom, že nezaplatené záväzky k 31.10.2011 dosahujú celkovú výšku 
25 717,39 eur, z toho po lehote splatnosti 13 315,21 eur, aktuálny stav na účte je 999,53 eur a v pokladni 
približne 164 eur.  
Ďalej informoval, že o všetkých závažnejších krokoch sa radí s poslancami obecného zastupiteľstva 
a pristupuje k nim len so súhlasom väčšiny poslancov. Jedná sa najmä o vypnutie verejného osvetlenia, 
zmluva so spoločnosťou T-com na internet a telefón na ďalšie obdobie so zvýhodnenou sadzbou, nákup 
spotrebného materiálu v nevyhnutnej miere, uhrádzanie sankcií a penále z nedodržania zmluvných 
termínov splatnosti faktúr, objednanie vyčistenia potoka, vykonanie revízií kotlov (chýbajú revízie 
elektriny). 
So ZSE sa podarilo vyrokovať odčlenenie budovy OcÚ, Domu smútku a VPHK od verejného osvetlenia 
na samostatné faktúry tak, aby nedošlo k ich odpojeniu. Zástupca starostu zabezpečil zlúčenie licencií na 
antivírový program pre 3 počítače, čím došlo k úspore približne 125 eur v porovnaní s doterajším stavom. 
Ukončením zmluvy s doterajším administrátorom obecnej webovej stránky došlo k úspore 80 eur na tento 
rok. Dobrovoľníčkou pre aktualizáciu internetových stránok bezplatne je Mária Gavorová. Zatiaľ ich 
spravuje zástupca starostu. Ku koncu roka treba zvážiť zmenu firmy pre webový priestor a ekonomicky 
výhodnejšiu. 
 
Uznesenie č. 70/2011: 
OZ súhlasí s uhrádzaním sankcií a penále za nezaplatené faktúry po lehote splatnosti. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Správa o finančnom stave obce – predniesol zástupca starostu 
Problémy v našej obci s existenciou a zabezpečením bežného chodu sú spôsobené nedostatkom 
finančných prostriedkov. Nedostatok finančných prostriedkov pramení v 2 zdrojoch: 

a) pokles podielových daní = zníženie príjmu do obce zo strany štátu 
b) zadĺženie obce rekonštrukciou KD 

 
a) ovplyvniť nevieme 
b) ovplyvniť mohol v minulosti starosta, keby sa nezaviazal k záväzkom presahujúcim 60% ročného 

rozpočtu obce, čím porušil zákon, na čo upozornila audítorka v správe za rok 2010, ako aj 
kontrolór obce. Riešiteľné v súčasnosti  by to bolo len veľmi ťažko predajom budovy kultúrneho 
domu. 

Výsledkom takéhoto zlého hospodárenia  je vypnutie verejného osvetlenia, problémy s platením energií, 
odvodov za zamestnancov obce, riziko ukončenia vývozu komunálneho odpadu, atď. 
 
Výpadky v rozpočte na rok 2011: 
VP         – 6500 € 
jadrová daň       - 6500 € 
nevyrovnanie dotácie výpadku z podielových daní             - 8500 € 
pokles rozpočtovaných podielových daní   - 3800 € 
nevyplatenie dotácií organizáciám     + 3300 € 
nevyplatenie príspevku jubilantom a deťom   + 1000 € 
vypnutie verejného osvetlenia    + 2000 € 
 
Výpadky v rozpočte na rok 2012:     
prenesené záväzky z roku 2011    - 19000 € 
VP         – 6500 € 
nevyrovnanie dotácie výpadku z podielových daní  - 8500 € 
pokles rozpočtovaných podielových daní   - 3800 € 
nevyplatenie dotácií organizáciám     + 3300 € 
nevyplatenie príspevku jubilantom a deťom   + 1000 € 
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daň z príjmu -19%       
spolu        - 33500 € 
(zvýšené dane+odpad+VO= +34500 €) 
 
Reálny liek na vzniknutú situáciu je nasledovný: 
 

1. dane z nehnuteľností – zvýšenie o 100% (príjem 19500 €) 
2. poplatky za vývoz komunálneho odpadu – zvýšenie o 60-80% (príjem 8000 €) 
3. prenájom obecných priestorov – zvýšenie o min. 30% (príjem nula) 
4. vypnutie verejného osvetlenia do konca roku 2012 (príjem 7000 €) 
5. zrušenie dotácií organizáciám (ako kompenzácia zostane zachovaný bezplatný prenájom obecných 

priestorov) príjem 3300 € 
6. zrušenie príspevkov jubilantom a novonarodeným deťom príjem 1000 € ? 

Toto riešenie predpokladá zachovanie doterajších úsporných opatrení – pracovný úväzok starostu 0,75, 
žiadne služobné vozidlo ani mobilný telefón, zmrazenie platov zamestnancom obce, školy a škôlky, 
zachovanie aspoň 2-3 aktivačných pracovníkov. 
V prípade takto chápaného ozdravného režimu za predpokladu zachovania zvýšených daní a poplatkov 
a ich každoročného nárastu o minimálnu infláciu (cca 3%), za predpokladu, že sa ďalej výrazne neprehĺbi 
svetová hospodárska kríza a neznížia sa príspevky štátu pre obce, za predpokladu, že nepoklesne výrazne 
počet obyvateľov v obci, je možné očakávať zachovanie pravidelného vývozu komunálneho odpadu, 
zapnutie verejného osvetlenia v roku 2013 a v roku 2014 pozvoľný rast obce. 
Iným, menej reálnym riešením je predaj kultúrneho domu za minimálne 300 tis. eur. 
Domnievam sa, že ostatné riešenia okrem týchto dvoch nepovedú k efektívnemu oddlžovaniu obce 
a naopak budú smerovať obec len do nútenej správy, ktorá urobí opatrenia spomenuté vyššie a možno 
ešte tvrdšie.  
Za týmto účelom by bolo vhodné zvolať verejné zhromaždenie občanov na sobotu 19. novembra. 
 
Saibel – výšku podielových daní je možné ovplyvniť zvýšením počtu obyvateľov v obci, navrhol 
prebudovať niektorú z obecných budov na nájomné byty, taktiež odporučil zriadiť občianske združenie, 
ktorému je možné poukazovať 2 % z daní, odporučil zvýšiť dane z nehnuteľností o 200%, aby zostala 
určitá rezerva. 
Zástupca starostu - občianske združenia na 2% máme zriadené v ZŠ s MŠ, TJ, ale tie príspevky nie sú 
vysoké, dane a poplatky sa dlho nezvyšovali, ani o infláciu, teraz sa zdá 100 % veľa. 
Kontrolór – dobrý nápad bolo spraviť túto analýzu, akoby sa mohli príjmy zvýšiť, teraz by ju bolo 
vhodné dať na verejné pripomienkovanie tak, aby k tomu 19.11.2011 už mali občania pripravené návrhy, 
ako by si to predstavovali riešiť a či by to boli schopní zvládnuť. Tam, kde sú starší ľudia a žijú len 
z penzie alebo sociálnej podpory tak padnú do biedy, treba zistiť z verejnej diskusie, ako sú na tom. 
Jozef Piroha – prebudovanie budovy, na to treba súkromného investora, ja takého osobne nepoznám, 
treba hľadať človeka, máme šikovných ľudí, aj veľa ľudí, čo by to vykonalo, len nemá to kto zaplatiť. 
 
Uznesenie č. 71/2011: 
OZ súhlasí so zvolaním verejného zhromaždenia občanov na sobotu 19. novembra 2011, kde sa 
bude diskutovať o aktuálnej finančnej situácii obce a pripravia sa podklady pre zostavenie návrhu 
rozpočtu na rok 2012. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 72/2011: 
OZ poveruje zástupcu starostu rokovaním s Technickými službami Senica o vývoze komunálneho 
odpadu s tým, že reálny predpoklad dorovnania všetkých dlhov obce voči Technickým službám je 
termín 31.12.2012 za predpokladu zrušenia dotácie obce na vývoz komunálneho odpadu od 
budúceho roka a zavedenia úsporných opatrení.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Marek Vajdák – spýtal sa, či dôjde k reorganizácii vývozu komunálneho odpadu (KO), upozornil, že 
napr. v Bratislave – Vajnory majú ľudia zmluvu priamo s technickými službami. 
Zástupca starostu –  reorganizácia vývozu KO mala byť pripravená bývalým starostom do septembra 
2011, ale nebola, zistím možnosti na technických službách 
Jozef Piroha – chalupári vyvážajú do kontajnerov aj biologický odpad, robia to aj domáci, bolo by dobré 
upozorniť rozhlasom na zákaz sypania biologického odpadu do kontajnerov. 
Kontrolór - chalupárom by sa mohli zvýšiť poplatky za KO. Bývalého starostu som na to upozornil, aby 

si skontroloval cez sobotu, nedeľu, čo chalupári dokážu do kontajnerov naplniť. 
                    Nereagoval na to, doporučujem to  vsunúť do VZN. 
 
Bod 10 - Príprava stretnutia jubilantov 2011 
Zástupca starostu informoval o pripravovanom podujatí v spolupráci s JDS. Poďakoval všetkým 
sponzorom a tým, čo pomáhajú zorganizovať podujatie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6.11.2011 v KD 
o 14:00. Obec zabezpečuje organizačnú časť, JDS nápoje a drobné občerstvenie, poľovnícke združenie 
mäso na guláš, p. Berta Masárová uvarenie gulášu, ZŠ program, František Beleš a Silvia Havlíková 
program, DH Hradišťanka hudobný doprovod, vdp. farár sv. omšu za jubilantov, ďalší sponzori: 
Kovovýroba Leška, Lekáreň Herbária, ROSAL. 
 
Bod 11 - Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ 
Uznesenie č. 73/2011: 
OZ schvaľuje termín nasledujúceho riadneho rokovania OZ v piatok 9.12.2011. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 12 -  Rôzne 
Hlavný kontrolór odporúča OZ, aby prijali uznesenie, v ktorom by namietali VÚC udelenie medaily 
bývalému starostovi za rozvoj obce, pretože obec nerozvinul, ale zadĺžil neskutočným spôsobom. 
Uznesenie č. 74/2011: 
OZ poveruje zástupcu starostu vzniesť námietku VÚC Trnava za udelenie vyznamenania  
Ing. Ivanovi Hatiarovi za rozvoj obce. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, proti: 0, zdržal sa: Drahoš, Filo. 
 
Zástupca starostu poďakoval aktivačným pracovníkom za reštaurovanie sôch v obci a upratanie  
verejných priestranstiev, poďakoval p. Michaličkovej a rodine Hmirákovej za vyčistenie parčíku pri sv. 
Jánovi, informoval o možnosti zmene poisťovne, v ktorej má obec poistené budovy. Momentálne to je 
poisťovňa UNIQA. O jej zmene uvažoval už bývalý starosta, vzhľadom k tomu, že neuznala poistnú 
udalosť pri vytopení sály KD. Dostali sme ponuku od Komunálnej poisťovne, avšak celková suma 
ročného poistného je vyššia ako máme v súčasnosti, zástupkyňa Komunálnej poisťovne ale upozornila, že 
je možné s touto sumou hýbať nadol. OZ v diskusii usúdilo, že zatiaľ obec nebude meniť poisťovňu. 
Zástupca starostu ďalej informoval o ponukách na vypracovanie projektov k získaniu eurofondov, napr. 
čistiace vozidlo na cesty, rekonštrukcia potokov, atď., ale spolufinancovanie obce je min. 5 % + DPH, 
preplatenie vložených prostriedkov cca za 2 roky, v súčasnosti pre obec nereálne. K potokom by bolo 
potrebné vypracovanie geometrického plánu a odčleniť ich na samostatnú parcelu, v súčasnosti finančne 
neúnosné pre obec. 
Ďalej informoval, že požiadal Správu Katastra Senica o výmaz vecného bremena na uloženie el. kábla v 
súvislosti s pôvodne plánovaným budovaním VP, zástupcovia firmy Enairgy nekomunikujú, nedvíhajú 
telefóny, neodpovedajú na sms, odstúpenie od zmlúv bolo zaslané ešte bývalým starostom, nakoľko 
zásielku opakovane neprevzali v odbernej lehote, považuje sa za doručenú, územné konanie na projekt 
bol zastavený stavebným úradom. 
Obec sa spolu s JDS pripojí k celoeurópskej pietnej spomienke dňa padlých 11.11.2011 o 11:00 hod. 
zapálením sviečok pri pomníku padlých, budú rozozvučané zvony. 
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Boli sťažnosti od zástupcov predajne COOP Jednota, že usporiadatelia podujatí v KD sypú odpad do ich 
kontajnera. Upozorníme usporiadateľov, aby odpad odnášali do kontajnera obecného úradu, do budúcna 
treba zvážiť zvýšenie poplatkov za prenájom KD aj o poplatky za odpad. 
Na internete bolo zavedené diskusné fórum s možnosťou anonymného vyjadrenia sa čitateľov. 
Zástupca starostu ďalej informoval o nevyhnutných výdavkoch od minulého rokovania OZ – vyvezenie 
kontajnera v Dolnom mlyne cca 100 eur, oprava kopírky cca 276 eur (potrebná výmena valca, ktorý má 
životnosť 30 tis. kópií, mala natočených cca 39 tis. kópií), dočasne na dohodu (zatiaľ na mesiac) na návrh 
bezpečnostnej techničky p. Markovej po konzultácii s poslancami OZ prijal p. Marečka, ktorý má skúšky 
na kotle a bude viesť prevádzkový denník kotlov a kontrolovať ich prevádzku. Doteraz viedol tento 
denník býv. starosta v objektoch obce a riaditeľ školy v budove ZŠ a MŠ, pričom denníky sú značne 
zanedbané. Zástupca starostu pôvodne navrhoval, aby túto činnosť vykonával niekto z dobrovoľných 
hasičov alebo niekto, kto má skúšky a je ochotný túto činnosť vykonávať, ale zatiaľ sa nik taký nenašiel. 
 
Marek Vajdák – spýtal sa ako to bude s odhŕňaním snehu v zime  
Jozef Piroha – treba vyzvať podnikateľov, urobiť prieskum, kto by to robil najlacnejšie 
Mária Masárová – poďakovala za kvalitne pokosený cintorín. 
       
Na záver zástupca starostu poďakoval všetkým prítomným za kultivovanú diskusiu a rokovanie OZ 
ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Mgr. Martin Masár              ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
           
                 
Ing. Rastislav Sadloň          ........................                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Piroha                                     
                                                                                             zástupca starostu Obce   
                                                                                             Hradište pod Vrátnom 
 
 
 


