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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 09.12.2011 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor 
                                         Ing. Marek Filo  
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. 
 
Uznesenie č. 75/2011: 
Program rokovania 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Úprava programového rozpočtu na rok 2011 
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 30/2011 o dani z nehnuteľností 
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 31/2011 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Prerokovanie návrhu VZN č. 32/2011 o iných poplatkoch 
7. Voľba komisie pre výberové konania 
8. Voľba sociálnej komisie  
9. Prerokovanie zabezpečenia verejného osvetlenia 
10. Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ 
11. Rôzne 
12. Záver 

Zástupca starostu po dohode s navrhovateľom poslancom Sadloňom navrhujú vypustiť z programu 
rokovania bod 8 „Voľba sociálnej komisie“. 
Za prijatie pozmeneného 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 28.10.2011:  
 
Uzn. 61/2011 – zástupca starostu informoval o korešpondencii s firmou STAS, ktorá odmieta pristúpiť na 
podmienky obce, že by vykonala sondu v kultúrnom dome ako náhradu za odpustenie sankcií zo strany 
obce za nedostatočné a oneskorené riešenie reklamácií. Obec bude s firmou naďalej rokovať. 
Uzn. 62/2011 – odpovedané, vo veci sa koná 
Uzn. 63/2011 – žiadateľom odpovedané 
Uzn. 64/2011 – schválené, postupuje sa podľa schváleného uznesenia 
Uzn. 65/2011 – schválené VZN č. 29/2011 nadobudlo účinnosť 
Uzn. 66/2011 – schválené, stanovisko kontrolóra bolo odoslané prokuratúre 
Uzn. 67/2011 – schválené 
Uzn. 68/2011 – uznesenie sa plní, komisia pravidelne zasadá každý týždeň, zo zasadnutí sa robí zápis 
Zástupca starostu informoval o zmluve s fi. Orange Slovensko, a.s., ktorú uzavrel býv. starosta obce 
13.7.2011 s viazanosťou na 2 roky a mesačnou platbou za služby mobilného operátora 15,99 eur. Služby 
však boli pozastavené už 24.8.2011 z dôvodu nedodržania finančnej disciplíny zo strany obce (faktúry 
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neboli uhrádzané od júna 2011). Komisia pre ozdravný režim rozhodla vymaniť sa z viazanosti 
zaplatením zmluvnej pokuty 96 eur a vyrovnať všetky záväzky obce. 
Uzn. 69/2011 – zobrané na vedomie - monitorovacia správa 
Uzn. 70/2011 – plní sa 
Uzn. 71/2011 – splnené 
Uzn. 72/2011 – bol podpísaný splátkový kalendár. Technické služby súhlasili so zmrazením dlhu obce 
a úhradou ½ v máji 2012 a ½ v septembri 2012. Zároveň sa obec zaviazala pravidelne uhrádzať všetky 
nové faktúry včas. 
Uzn. 73/2011 – splnené 
Uzn. 74/2011 – splnené, zástupca starostu prečítal znenie listu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj 
na internetovej stránke 
 
Bod 3 - Úprava programového rozpočtu na rok 2011 
Zástupca starostu predložil návrh úpravy programového rozpočtu na rok 2011.  
Ďalej informoval o vývoji poklesu výdavkov obce – v roku 2010 pokles o 10 341 eur v porovnaní 
s rokom 2009, čo činí 4%, v roku 2011 pokles o 38.455 eur v porovnaní s rokom 2010, čo činí 15%. 
Kontrolór prečítal stanovisko. 
Stanovisko hlavného kontrolóra je vykonať 2. zmenu úpravy rozpočtu tak, ako bola predložená do  
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 76/2011: 
OZ upravuje programový rozpočet na rok 2011 tak, ako bol predložený na rokovanie vrátane 
zmeny v programe 13. presun 20 € na poštovné.  
Druhá úprava programového rozpočtu na rok 2011 tvorí prílohu k zápisnici. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 4 - Prerokovanie návrhu VZN č. 30/2011 o dani z nehnuteľností 
Zást. starostu prečítal návrh VZN o dani z nehnuteľností, oboznámil verejnosť, že sa zvyšuje sadzba dane 
v priemere cca o 100%. 
 
Uznesenie č. 77/2011: 
OZ schvaľuje VZN č. 30/2011 o dani z nehnuteľností tak, ako bolo zverejnené spolu s úpravami 
predloženými na rokovanie poslancom Pirohom (doplnený § 4 ods. 2a 3) a poslancom Sadloňom 
(úprava v § 6 ods. 2 a § 9 ods. 2 a 3).  Schválené VZN tvorí prílohu k zápisnici.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 5 - Prerokovanie návrhu VZN č. 31/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Diskusia:  
Nosko – navrhované poplatky sú nevýhodné pre osamelo žijúce osoby 
zástupca starostu – pre osamelo žijúce osoby je poskytovaná zľava 30% a majú možnosť zníženej 
frekvencie vývozu 15x do roka. Nemožno porovnávať doterajší systém výberu poplatkov a nový 
množstvový zber. Ak by sme nemenili VZN a zvýšili iba poplatky, tak zvýšenie by bolo na sumu cca 26 
eur na osobu a rok. Ak v domácnosti žijú 2 osoby, museli by zaplatiť cca 50 eur za rok, čo je 
porovnateľné s 80l nádobou a frekvenciou vývozu 26x do roka. A taktiež je možné pridávať, či uberať 
nádoby a meniť ich veľkosť. Snažili sme sa zachovať celkový objem nádob za celú obec ako doteraz, aby 
občania nemali dôvod vytvárať divoké skládky. 
Ďalej si treba uvedomiť, že doteraz obec dotovala ľuďom 50% nákladov na vývoz odpadu, čo je ďalej 
neudržateľné. 
Marek Kňazovič – čo bude so separovaným zberom? Ja nesúhlasím s vývozom 26x do roka, dohodneme 
sa 10 ľudia, že si budeme vyvážať sami.  
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zástupca starostu – nie je možné vyvážať si odpad individuálne, zo zákona poplatok za vývoz odpadu 
vyrubuje obec, cena za vývoz v sebe zahŕňa všetky náklady obce - platíme za manipuláciu s kontajnerom, 
uloženie odpadu na skládku, atď. Separovaný zber zostáva zachovaný, rovnako elektronický 
a nebezpečný odpad, taktiež veľkoobjemový kontajner na cintoríne a vo dvore obecného úradu. 
pani Nosková – môj muž si dal 80 l kontajner s vývozom 26x do roka za 50 eur, potom sme rozmýšľali, 
že ja tu nemám trvalý pobyt a celá nehnuteľnosť je písaná na manžela, takže by mu stačil vývoz 15x do 
roka. 
zástupca starostu – v navrhovanom VZN sa píše o osamelo žijúcich osobách. Keďže pán Nosko nežije 
osamelo, nie je možné aplikovať vývoz 15x v roku. 
Jozef Piroha – tvorba odpadu je ďaleko väčšia, ako je vlastníkov domov, nehnuteľnosť vlastní 1 a 
na víkendy chodí veľa chalupárov a návštevníkov, ktorí tvoria odpad.  
Jozef Kňazovič – prečo sú v Dolnom Mlyne a v Kopaniciach kontajnery? 
zástupca starostu – už nebudú, pretože nám technické služby prisľúbili vývoz nízkoobjemových 
kontajnerov v týchto lokalitách 
Nosko – odkedy budú nové popolnice? 
zástupca starostu – technické služby nám pôvodne sľúbili výmenu smetných nádob od polovice 
decembra do polovice januára. Nastali určité technické problémy. Rokujeme s nimi.  
Juraj Sadloň – kto bude platiť poplatok za odpad vlastník alebo nájomník? 
zástupca starostu – záleží na dohode, poplatok bude platiť užívateľ smetnej nádoby 
 
Uznesenie č. 78/2011: 
OZ súhlasí s pozmeňovacím návrhom na žiadosť niektorých vlastníkov nehnuteľností vypustiť 
z navrhovaného VZN č. 31/2011 §9 ods. 2. 
Za: 0, proti: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Filo, zdržal sa: Drahoš. 
 
Uznesenie č. 79/2011: 
OZ schvaľuje VZN č. 31/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady spolu s úpravami predloženými na rokovanie poslancom Sadloňom (úprava v § 1 
ods. 2 písm. a), § 13 ods. 3).  Schválené VZN tvorí prílohu k zápisnici.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 6 - Prerokovanie návrhu VZN č. 32/2011 o iných poplatkoch 
 
Uznesenie č. 80/2011: 
OZ schvaľuje VZN č. 32/2011 o iných poplatkoch s úpravami predloženými na rokovanie 
poslancom Sadloňom, a to úprava v § 4 a v § 17 - sadzba poplatku za hlásenie miestnym rozhlasom, 
v § 6 a 19. Úprava poslancov Masára a Pirohu (doplnený §  6), úprava občana Sadloňa -  v § 6 
zameniť slovo „sa zaväzuje“ na „je povinný“. Úprava občana Pirohu v § 4 a v § 17 sa dopĺňa 
Združenie účastníkov Pozemkových úprav. 
Schválené VZN tvorí prílohu k zápisnici.  
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 7 - Voľba komisie pre výberové konania 
 
Uznesenie č. 81/2011: 
Ing. Rastislav Sadloň – poslanec OZ, predseda komisie 
Mgr. Martin Masár , Zdenko Gregor, Ing. Marek Filo – poslanci OZ, členovia komisie. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 8 - Voľba sociálnej komisie 
vypustené z programu 
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Bod 9 - Prerokovanie zabezpečenia verejného osvetlenia 
 
Uznesenie č. 82/2011: 
 
OZ súhlasí so zapnutím VO v obci Hradište pod Vrátnom od 23.12.2011 do 9.1.2012. 
Po tomto dátume bude VO vypnuté až do odvolania. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 10 - Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ 
 
Uznesenie č. 83 /2011: 
 
OZ schvaľuje termín nasledujúceho riadneho rokovania OZ na pondelok 30.01.2012. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 11 -  Rôzne 
 
Uznesenie č. 84 /2011: 
 
OZ berie na vedomie ústne sa vzdanie na rokovaní 9.12.2011 všetkých poslancov poslaneckých 
odmien za roky 2010 a 2011. 
Za: Gregor, Masár, Piroha, Vulgan, Sadloň, Drahoš, Filo, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Sadloň. 
 
Zástupca starostu informoval o zmene registrátora obecnej domény a webhostingu z firmy Yegon na 
Websupport z dôvodu väčšej kapacity miesta pre webové stránky. 
Ďalej  informoval o sponzorskom dare 250 eur od Pozemkového spoločenstva – Urbár pre novonarodené 
deti v tomto roku s trvalým pobytom v Hradišti pod Vrátnom, ktorý plánuje Urbár vyplatiť na podujatí 
„Vianočná tržnica“ v nedeľu 18.12.2011. 
 
Juraj Sadloň – spýtal sa, či ešte obci hrozí nútená správa, aký je stav faktúr a hradenia záväzkov, či od 
septembra poklesli záväzky obce a či je obec pripravená na zníženie podielových daní na rok 2012, 
navrhol zvážiť prípadné zvýšenie daní o viac ako 100%, znížiť stav zamestnancov školy, znížiť platy 
zamestnancom a zlúčiť budovu školy s budovou obecného úradu  
zástupca starostu – informoval o vývoji finančnej situácie obce v tomto roku, upozornil na to, že 
poslanci zavádzali úsporné opatrenia už od začiatku roka úpravou rozpočtu na reálny stav, následkom 
toho bol znížený stav administratívnych pracovníkov. Po vzdaní sa funkcie býv. starostu, zistil, že obec 
neplatila odvody za zamestnancov, kde nabiehali penále, bolo značné množstvo nezaplatených faktúr za 
služby a spotrebný materiál, boli prepadnuté revízie hasiacich prístrojov, plynových a elektrických 
zariadení, v dôsledku čoho vznikli ďalšie záväzky od septembra 2011. V súčasnosti sú zaplatené všetky 
odvody za zamestnancov, uhradené všetky faktúry za energie, vodu, plyn, telekomunikačné služby (aj 
voči spoločnosti Orange, mobilný telefón bude funkčný, ale pokým sa nebude používať, budú chodiť 
nulové faktúry), boli urobené revízie zariadení, nové faktúry sa platia načas, staré záväzky za spotrebný 
materiál boli uhradené, hradenie ďalších záväzkov (vývoz odpadu – Technické služby Senica, Obec 
Cerová), technik BOZP, audit, revízie, atď. rokovaním s veriteľmi zástupca starostu dohodol, že budú 
zmrazené a bezúročne vyrovnané v budúcom roku. Zástupca starostu má na vlastnú žiadosť znížený 
pracovný úväzok, následkom toho znížený plat, nevyužíva služobný telefón, ani služobné vozidlo, 
náklady hradí z vlastných prostriedkov. 
Ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že je schválené VZN o daniach a odpadoch tak nehrozí už nútená 
správa, stav v administratíve je podhodnotený, pracovníčky sú maximálne vyťažené a nedostávajú žiadne 
odmeny, základná škola spolu s materskou školou je držaná umelo, obec dopláca približne 21.000 eur 
ročne, avšak jej zatvorenie by znamenalo definitívny koniec školy a škôlky v našej obci, čomu sa chce 
obec vyhnúť, preto zvolila cestu zvýšenia daní a poplatkov. Zlúčenie školy a obecného úradu do jednej 
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budovy je ťažko realizovateľný proces z dôvodu priestoru a znamenalo by to tiež ohrozenie existencie 
pošty v našej obci. 
kontrolór – informoval, že vstúpil do rokovania s niektorými bankami, existujú výhodnejšie ponuky než 
doterajšia spolupráca obce s bankou Dexia, bude o tom komunikovať ešte so zástupcom starostu. Myslí 
si, že zrušenie školy by obec bolelo viac než zvýšenie daní. Schválené zvýšenie daní je už teraz dosť 
vysoké a pre niektorých občanov môže znamenať existenčné problémy, preto ďalšie zvyšovanie by mohlo 
byť už neúnosné, ale uvidí sa po roku, ako ľudia budú schopní platiť zvýšenú sadzbu dane. Treba 
poďakovať poslancom, ktorí schválením VZN o daniach vykopli gól z brány a zabránili nútenej správe. 
My teraz zachraňujeme to, čo niekto za 16 rokov prehospodáril a schováva sa za obecné zastupiteľstvo. 
Nosko – chýbajú dvere na WC v kultúrnom dome, treba odrezať suchý strom vedľa cesty na obecnom 
pozemku pri dome p. Školastiky Masárovej, na jar vyčistiť celý jarok od Hološkových   
kontrolór - obecný majetok stále nie je prebratý zástupcom starostu, kultúrny dom prevzal vtedajší 
starosta Hatiar od firmy STAS bez závad 
Stanislav Kováč – upozornil, že v Hornom Konci nehrá rozhlas 
zástupca starostu – uviedol, že v tomto roku už obec nemá rozpočtované prostriedky na opravu, bude to 
riešiť v budúcom roku 
 
Na záver zástupca starostu poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Zdenko Gregor              ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
           
                 
Ing. Marek Filo          ........................                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Piroha                                      
                                                                                             zástupca starostu Obce   
                                                                                             Hradište pod Vrátnom 
 
 
 


