ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 10.12.2021
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Zdenko Gregor
Stanislav Sopúch
Mária Marečková
Zapisovateľka:
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“) je prítomná kontrolórka obce
a poslanci: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 36/2021:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Nákup pozemkov do vlastníctva obce
5. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
6. Dodatok k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre sociálnu službu
7. Výsledky auditu za rok 2020
8. Analýza školského roka 2020/2021
9. Dodatok č.4 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
10. Dodatok č.3 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch
11. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021
12. Úprava rozpočtu na rok 2021
13. Detské ihrisko
14. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
15. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
16. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2022
17. Zhodnotenie roka 2021
18. Rôzne
19. Záver
Za: Gregor, 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 27.08.2021:
Uzn. č. 28/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 29/2021 – schválené – úver. zmluva zatiaľ neuzavretá, úver nečerpaný
Uzn. č. 30/2021 – schválené čerpanie RF
Uzn. č. 31/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 32/2021 – schválené, úprava rozpočtu
Uzn. č. 33/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 34/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 35/2021 – schválené, žiadosť o dotáciu na kompostéry podaná
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Bod 3 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o mimoriadnom príspevku na podporu chodu kancelárie MAS Podhoran vo
výške 343,- eur, ktorý je zahrnutý v návrhu na úpravu rozpočtu.
Mesto Senica žiada o dotáciu na centrum voľného času vo výške 40 eur na obdobie 05-06/2021 a 1012/2021.
Uznesenie č. 37/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie dotácie pre Centrum
voľného času v Senici za obdobie 05-06/2021 a 10-12/2021.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Ing. Dagmar Kovárová žiada o odkúpenie časti pozemku KNC 713/1 o výmere 75 m2 za cenu 20,00 € /
1 m2.
Uznesenie č. 38/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje odpredaj žiadnej časti pozemku KNC
par.č. 713/1 vedeného na liste vlastníctva č. 705.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 – Nákup pozemkov do vlastníctva obce
Starosta obce informoval o už schválenom uznesení č. 4/2021 na základe požiadavky BVS, a.s., ktorá
chce vybudovať spevnenú prístupovú cestu ku studniam v lokalite Holdošov mlyn na pozemku vo
vlastníctve obce, avšak časť existujúceho pozemku poľnej cesty prechádza v skutočnosti cez potok.
Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť túto časť pozemku do súkromných pozemkov. Tieto časti je potrebné
vykúpiť v prospech obce a spevnená komunikácia bude zároveň slúžiť aj ako prístupová komunikácia na
súkromné pozemky a zostane vo vlastníctve obce. Nakoľko v tom čase nebol ešte definitívny
geometrický plán, je potrebné upraviť znenie uznesenia v zmysle úradne overeného geometrického plánu.
Uznesenie č. 39/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom ruší platnosť uznesenia č. 4/2021 a č. 5/2021 zo dňa
26.2.2021.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 40/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku – kúpu pozemkov vytvorených na základe geometrického plánu, č. 47030151-20/2021
úradne overeného pod číslom G1-410/2021 dňa 27.05.2021 a to diel č. 2 o výmere 13 m2 z KNC
parcely č. 9773, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2559 vo vlastníctve
Terézia Danišová, Trstín 199 v 1/1, diel č. 3 o výmere 21 m2 z KNC parcely č. 9774, druh pozemku
ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2708 vo vlastníctve Melánia Ondrejičková, Hradište
pod Vrátnom 28 v 1/1, diel č. 4 o výmere 24 m2 z KNC parcely č. 9775, druh pozemku ostatná
plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2701 vo vlastníctve Ervín Michalička, Hradište pod Vrátnom 3
v 1/1, diel č. 5 o výmere 52 m2 z KNC parcely č. 9776/1, druh pozemku ostatná plocha vedenej na
liste vlastníctva č. 3025 vo vlastníctve Mgr. Mária Sekáčová, E.F.Scherera 4803/4, Piešťany v 1/1,
diel č. 6 o výmere 23 m2 z KNC parcely č. 9777/3, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste
vlastníctva č. 457 vo vlastníctve Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava
v 1/1, diel č. 7 o výmere 23 m2 z KNC parcely č. 9778/3, druh pozemku ostatná plocha vedenej na
liste vlastníctva č. 2575 vo vlastníctve Ing. Róbert Kováč, J. Mudrocha 1354/44, Senica v 1/1
pričlenené k parcele KNC 9752 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80,
Hradište pod Vrátnom za cenu 7,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy a podaním
návrhu na vklad hradí obec.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 5 - Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
Okresný súd Senica žiada predložiť návrh osôb pre voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica, ktorí by
sa zúčastňovali pojednávaní.
Keďže neboli predložené žiadne návrhy, obecné zastupiteľstvo o návrhu pre voľbu prísediacich pre
Okresný súd Senica nerozhodlo.
Bod 6 – Dodatok k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre sociálnu službu
Mesto Senica vykonáva pre Obec Hradište pod Vrátnom sociálnu posudkovú činnosť. Navrhuje, aby pre
zjednodušenie bola táto činnosť spoplatňovaná pre obec paušálnou sumou 80 eur za každé vydané
rozhodnutie, resp. 73 eur za každé konanie, ak nebolo vydané rozhodnutie.
Uznesenie č. 41/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje dodatok k zmluve uzatvorenej podľa § 20
a/ z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu tak, ako bol predložený do zastupiteľstva.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Výsledky auditu za rok 2020
Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora, podľa ktorého obec Hradište pod Vrátnom konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 42/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Analýza školského roka 2020/2021
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ
a zástupkyňa pre MŠ Hradište pod Vrátnom.
Uznesenie č. 43/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
základnej školy a materskej školy za školský rok 2020/2021 tak, ako bola predložená v návrhu na
rokovanie OZ.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Dodatok č.4 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 40/2015 o poplatku za
komunálne odpady, ktorým sa určuje platba poplatku do 200 eur naraz a nie na splátky. Jednotlivé sadzby
poplatkov sa nemenia.
Uznesenie č. 44/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č.4 k VZN č. 40/2015 o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, ako bol
predložený v návrhu na rokovanie OZ.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 10 - Dodatok č.3 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 38/2013 o iných
poplatkoch, ktorým sa určuje poplatok 15,- eur za každú začatú hodinu štiepkovania konárov vrátane
obsluhy.
Uznesenie č. 45/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 38/2013 o iných
poplatkoch tak, ako bol predložený v návrhu na rokovanie OZ.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2021, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 46/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
úprave rozpočtu na rok 2021.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 - Úprava rozpočtu na rok 2021
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod.konan. na dofinan.ON zamest.ZŠ).
Uznesenie č. 47/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 47/2021 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa
prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

393 331

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 28.5.2021
432 495

27 190

27 967

27 967

0

24 272

24 272

0

420 521

484 734

486 234

+ 1 500

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 28.06.2021
433 995
+ 1 500

350 441

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 28.5.2021
412 339

Kapitálové výdavky

47 748

50 063

50 063

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

420 521

484 734

486 234

+ 1 500

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 28.06.2021
413 839
+ 1 500

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
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Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(úbytok príjmov a výdavkov po zbere dát v RIS k 15.9.2021 v súv. s normatív.FP na ZŠ).
Uznesenie č. 48/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 48/2021 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa
prílohy:
Schválený
Upravený
Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočet na
rozpočet na rok rozpočtu na rok
rozpočtu na
rok 2021 v €
2021 v €
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 27.8.2021
dňa 8.11.2021
Bežné príjmy
393 331
433 995
431 679
- 2 316
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

27 190

80 956

80 956

0

97 819

97 819

0

420 521

612 770

610 454

- 2 316

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
350 441

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 27.8.2021
434 397

Kapitálové výdavky

47 748

156 041

156 041

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

420 521

612 770

610 454

- 2 316

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 8.11.2021
432 081
- 2 316

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod.konan. na dofinan.ON zamest.ZŠ odmena z KZ).
Uznesenie č. 49/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 49/2021 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa
prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

393 331

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 8.11.2021
431 679

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 9.11.2021
431 990
+ 311

27 190

80 956

80 956

0

97 819

97 819

0

420 521

610 454

610 765

+ 311
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350 441

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 8.11.2021
432 081

Kapitálové výdavky

47 748

156 041

156 041

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

420 521

610 454

610 765

+ 311

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné výdavky

Výdavky spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 9.11.2021
432 392
+ 311

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod.konan. na dofinan.ON zamest.ZŠ stabilizač.odmena pedag.zamest.-pandemické).
Uznesenie č. 50/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 50/2021 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa
prílohy:
Schválený
Upravený
Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočet na
rozpočet na rok rozpočtu na rok
rozpočtu na
rok 2021 v €
2021 v €
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 9.11.2021
dňa 25.11.2021
Bežné príjmy
393 331
431 990
432 612
+ 622
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

27 190

80 956

80 956

0

97 819

97 819

0

420 521

610 765

611 387

+ 622

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
350 441

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 9.11.2021
432 392

Kapitálové výdavky

47 748

156 041

156 041

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

420 521

610 765

611 387

+ 622

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 25.11.2021
433 014
+ 622

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod.konan. na prevádzkové náklady ZŠ-rastúce ceny energií a nutnej údržby budov škôl).
Uznesenie č. 51/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 51/2021 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa
prílohy:
Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 26.11.2021
433 122
+ 510

393 331

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 25.11.2021
432 612

27 190

80 956

80 956

0

97 819

97 819

0

420 521

611 387

611 897

+ 510

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2021 v €
rok 2021 v €
dňa 26.11.2021
433 524
+ 510

350 441

Upravený
rozpočet na rok
2021 v €
dňa 25.11.2021
433 014

Kapitálové výdavky

47 748

156 041

156 041

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

420 521

611 387

611 897

+ 510

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2021.
Príjmy aj výdavky sú znížené o finančné prostriedky na projekty Multifunkčný športový areál a prístavba
šatní TJ, ktoré sa tento rok realizovať nebudú
Úprava rozpočtu vychádza z očakávanej skutočnosti na rok 2021.
Najvýraznejšie zmeny sú nasledovné:
PRÍJMY:
Bežné príjmy:
granty a transfery – projekt z ÚPSVaR.
Kapitálový zahraničný grant 14375 € Wifi4EU.
VÝDAVKY:
Bežné výdavky:
Časť 1 – príspevok na chod kancelárie OZ Podhoran
časť 2 – turistické mapy Bradlo
časť 7 – zníženie výdavkov na opravy ciest
časť 8 – zahŕňa časť nákladov na odvodnenie pozemku pred realizáciou multifunkčného športového
areálu
časť 9 – zvýšené náklady na energie TJ
časť 12 – pomoc Morave postihnutej tornádom
Kapitálové výdavky:
časť 6 – nákup štiepkovača konárov
časť 7 – zníženie výdavkov na nákup pozemkov (nákup pozemkov pod prístupovú cestu k studniam BVS
je plánovaný až na 01/2022)
časť 8 – Wifi4EU-ZŠ s MŠ
časť 9 – Wifi4EU na futbalovom ihrisku,
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časť 10 - Wifi4EU v kultúrnom dome
časť 13 - Wifi4EU – budova obecného úradu
Uznesenie č. 52/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 52/2021 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 9 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.
Schválený
Návrh na
Upravený
Zmena
rozpočet na
rozpočet na rok zmenu rozpočtu
rozpočtu
rok 2021
2021 v €
na rok 2021
na rok 2021
v€
dňa 26.11.2021
v€
v€
Bežné príjmy
393 331
433 122
+ 9 942
443 064
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

27 190

80 956

-65 804

15 152

0

97 819

-73 547

24 272

420 521

611 897

- 129 409

482 488

Upravený
Návrh na
rozpočet na rok zmenu rozpočtu
2021 v €
na rok 2021
dňa 26.11.2021
v€
433 524
+ 6 679

Zmena
rozpočtu
na rok 2021
v€
440 203

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné výdavky

350 441

Kapitálové výdavky

47 748

156 041

- 136 088

19 953

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

0

22 332

420 521

611 897

- 129 409

482 488

Výdavky spolu

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 - Detské ihrisko
Starosta obce informoval o plánovanom vybudovaní detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 53/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
v minimálnej výške 50.000,- eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci výzvy
„Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny“ na projekt „Detské ihrisko – miesto socializácie a
inklúzie detí v obci“. Zároveň schvaľuje spolufinancovanie tohto projektu vo výške 10%
z vlastných prostriedkov rozpočtu obce. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú dokumentáciu
k podaniu žiadosti o dotáciu a poradenskú činnosť s tým súvisiacu vykonávala firma Houston,
s.r.o., Daxnerova 9, Žilina.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 14 – Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 54/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 15 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Starosta obce informoval o návrhu rozpočtu na rok 2022 .
Príjmy aj výdavky vychádzajú zo skutočnosti roka 2021. Príjmy z daní z nehnuteľnosti a poplatkov za
odpady sa nezvyšujú.
Rozpočet na rok 2022 nezahŕňa príjmy, ani výdavky na plánované najväčšie projekty – Multifunkčný
športový areál a prístavba šatní TJ. Tieto budú riešené v rámci úpravy rozpočtu na rok 2022 so
zohľadnením čerpania z rezervného fondu a úveru z banky.
PRÍJMY
Bežné príjmy – podielové dane na rok 2022 sú navrhnuté podľa októbrového odhadu Min. financií SR,
ale konzervatívnym spôsobom (posunuté o rok dozadu – odhad roka 2021 sme dali na rok 2022)
Granty a transfery počítajú s dokončením projektu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do
31.1.2022, príjmy na ZŠ sú zohľadňujú aktuálny počet žiakov
VÝDAVKY
Bežné výdavky časť 5 – dokončenie projektu z úradu práce do konca januára 2022 – 3 zam.
časť 7 – počíta sa len so zimnou údržbou miestnych komunikácií a žiadnou rekonštrukciou, možno
prehodnotiť v rámci úpravy rozpočtu 2022
časť 8 – zahŕňa časť nákladov na odvodnenie pozemku pred realizáciou multifunkčného športového
areálu
časť 11 – rezerva - alternatívne zamestnanie 1 pracovníka (kosca) na polovičný úväzok od leta
v prípade neuvoľnenia fin. prostr. cez projekty úradu práce
časť 13 – rezerva na prípadné 6% zvyšovanie miezd v administratíve
Kapitálové výdavky –
časť 7 – nákup pozemkov pod prístupovou cestou k studniam BVS
V ostatných častiach nie sú plánované navyše výdavky okrem zabezpečenia štandardného chodu obce
(napr. verejné osvetlenie, údržba verejných budov, ciest a zelene).
Uznesenie č. 55/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom pre rok 2022 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 56/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom na roky 2023 – 2024 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 16 – Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2022
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 1. polrok 2022.
Uznesenie č. 57/2021:
Kontrola realizácie a spôsobu financovania Vojnového hrobu
Termín: do konca júna 2022
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2021
Termín: do konca júna 2022
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Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2021
Termín: do konca júna 2022
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 17 – Zhodnotenie roka 2021
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
v roku 2021, ktorý bol poznačený pokračujúcou pandémiou koronavírusu. Správa je prílohou k zápisnici.
Ďalej poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obce, ZŠ s MŠ a miestnym organizáciám za spoluprácu
a sponzorom za podporu a pomoc počas uplynulého roka.
Bod 18 – Rôzne
Starosta obce informoval o schválení dotácie vo výške 52.878 € z Úradu vlády na Multifunkčný
športový areál v areáli ZŠ s MŠ, ktorý sa bude budovať v čase 06-08/2022.
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 25.2.2022.
Bod 13 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal spokojné vianočné sviatky a veľa
zdravia v novom roku 2022 a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Zdenko Gregor

........................

Stanislav Sopúch

..........................

zapisovateľka: Mária Marečková ...........................

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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