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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 01.03.2019 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Vladimír Dudák 
Zapisovateľka:                 Dana Furková 
 

        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: Dudák, D. 
Masár, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Gregor  sa ospravedlnil z rodinných 
dôvodov.  
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 1/2019:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2018 
5. Správa hlavného kontrolóra za rok 2018 
6. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019 
7. Úprava rozpočtu na rok 2019 
8. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2018 
9. Rôzne 
10. Záver 

Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 14.12.2018:  
Uzn. č. 1 – schválené 
Uzn. č. 2 – schválené 
Uzn. č. 3 – schválené, prevod nehnuteľnosti uskutočnený 
Uzn. č. 4 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 5 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu na r. 2018  
Uzn. č. 6 – schválená úprava rozpočtu na r. 2018 
Uzn. č. 7 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 8 – schválený rozpočet na rok 2019 
Uzn. č. 9 – vzatý na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020-2021 
Uzn. č. 10 – schválené 
Uzn. č. 11 – schválené udelenie čestného občianstva 
Uzn. č. 12 – schválené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
nie je 
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Bod 4 - Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2018 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2018, 
ktorá je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2018. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2018 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za rok 2018, ktorá je 
prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 3/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019 
 
Kontrolórka predložila stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2019, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2019. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Úprava rozpočtu na rok 2019 
 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2019. 
PRÍJMY - zvýšené o príjmy zo štátneho rozpočtu na ZŠ, na voľby, projekty z úradu práce, 
kapitálové príjmy z predaja pozemku 
VÝDAVKY 
časť 4 - doplnené výdavky na voľby 
časť 5 - zahrnuté výdavky na projekty z úradu práce, DHZO - drobné úpravy Navara, interiérové dvere 
has. zbrojnica 
časť 7 - zvýšené výdavky na údržbu miestnych komunikácií 
časť 8 - zvýšené výdavky na ZŠ 
časť 10 - zvýšené výdavky na spoločenské podujatia obce v súvislosti s pripravovanými oslavami výročia 
DH Hradišťanky 
 
 
Uznesenie č. 5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 5/2019 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu. 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2019  

v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2019 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2019 
v € 

Bežné príjmy  345 695 + 14 516 360 211 

Kapitálové príjmy 0 + 1 056 1 056 

Finančné operácie príjmové  30 000 0 30 000 

Príjmy spolu  375 695 + 15 572 391 267 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2019 v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2019 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2019 
v € 

Bežné výdavky  297 763 + 15 572 313 335 

Kapitálové výdavky 55 600 0    55 600 

Finančné operácie výdavkové 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu  375 695 + 15 572 391 267 

Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2018 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo na konci roka 2018 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. (bežné príjmy aj výdavky za stravu v ŠJ). 
 
Uznesenie č. 6/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 6/2019 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy.  
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2018 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018 v € 
dňa 14.12.2018 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2018 v € 
dňa 31.12.2018 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2018 v € 

Bežné príjmy  320 206 380 278 380 999 + 721 

Kapitálové príjmy 0 44 472         44 472 0 

Finančné operácie príjmové  0 44 588 44 588 0 

Príjmy spolu  320 206 469 338 470 059 + 721  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2018 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018 v € 
dňa 14.12.2018 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2018 v € 
dňa 31.12.2018 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2018 v € 

Bežné výdavky  272 923 336 285 337 006 + 721  

Kapitálové výdavky 23 353   77 961   77 961 0 

Finančné operácie výdavkové 23 930 23 930 23 930 0 

Výdavky spolu  320 206 438 176 438 897                + 721 

Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod  9 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 31.5.2019, informoval 
o prebiehajúcej rekonštrukcii hasičskej zbrojnice (súťaž vyhrala firma BRANO, s.r.o., termín dokončenia 
do konca mája 2019), o podanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v rámci 
cezhraničnej spolupráce s partnerskou obcou Nenkovice na projekt Spoločné korene, v rámci ktorého 
prebehne séria podujatí pre staršiu aj mladšiu generáciu zameraných na atmosféru prvorepublikovej ČSR, 
ďalej o plánovanom podaní žiadosti o dotáciu z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na augustové 
Prehliadky DH (30. prehliadky, 110. výročie Hradišťanky, hosť: DH Mistříňanka), ďalej o pripravovanej 
výzve Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o dotáciu na zateplenie budov. 
Informoval tiež o uskutočnenej výmene dlažby v kultúrnom dome na podkroví na chodbe z dôvodu 
poškodenia pôvodnej dlažby vplyvom sadania novostavby. 
 
Uznesenie č. 7/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu 
z Environmentálneho fondu na Zateplenie budovy ZŠ s MŠ a súhlasí, aby projekt a potrebnú 
dokumentáciu k podaniu žiadosti na Environmentálny fond SR spracovala firma ISA projekta, 
s.r.o., Nám. gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 10 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Mgr. Martin Masár  ........................        zapisovateľka: Dana Furková ........................... 
       
 
 
 
Vladimír Dudák        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                  
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


