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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.03.2016 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Elena Mrázová 
Zapisovateľka:                 Mária Mare čková 
 

        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, M. 
Masár, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášania schopné. Poslanec Gregor sa ospravedlnil z dôvodu 
odcestovania. Poslanec Vulgan sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti. Poslanec D.Masár uviedol, 
že príde neskôr. Starosta obce preto informoval, že na úvod dá hlasovať len o programe rokovania, 
pričom o ďalších uzneseniach sa bude hlasovať až po príchode poslanca Daniela Masára.  
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ, pričom na základe žiadosti BVS, a.s. navrhol 
vypustiť z rokovania bod č. 5. Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti s prebiehajúcou stavbou 
„Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn“, následkom čoho sa posúvajú všetky ostatné body 
programu. Predniesol teda návrh programu v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 1/2016:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecných pozemkov 
5. Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch 
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 
7. Informácia o pripravovanej rekonštrukcii domu smútku 
8. Čerpanie rezervného fondu 
9. Stanovisko kontrolóra k návrhu na Úpravu rozpočtu na rok 2016 
10. Úprava rozpočtu na rok 2016 
11. Rôzne 
12. Záver 

Za: Dudák, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 11.12.2015:  
Uzn. č. 50/2015 – schválené 
Uzn. č. 51/2015 – schválené, odpovedané 
Uzn. č. 52/2015 – prijaté – neschválená dotácia pre CVČ, odpovedané 
Uzn. č. 53/2015 – schválené, odoslané Mestu Senica na podpis 
Uzn. č. 54/2015 – schválené 
Uzn. č. 55/2015 – schválené 
Uzn. č. 56/2015 – schválené 
Uzn. č. 57/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 58/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 59/2015 – schválené 
Uzn. č. 60/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 61/2015 – schválené 
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Uzn. č. 62/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 63/2015 – schválené 
Uzn. č. 64/2015 – schválené 
Uzn. č. 65/2015 – schválené 
Uzn. č. 66/2015 – schválené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
rozdelená do ďalších bodov programu 
 
Bod 4 - Predaj obecného pozemku 
Starosta obce informoval o žiadosti Ing. Juraja Pirohu a manž. Ing. Moniky Pirohovej o odkúpenie 
časti obecného pozemku o výmere 6 m2 z KNC parcely 10094. Na tomto pozemku sa nachádza 
vodomerná šachta žiadateľov.  
 
Starosta obce informoval o žiadosti Jána Valachoviča a manž. Zdenky Valachovičovej o odkúpenie 
obecného pozemku KNE parcely 6129 o výmere 352 m2. Tento pozemok sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve s pozemkami žiadateľov.  
 
Bod 5 - Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch 
Starosta obce informoval o plánovanom výrube drevín na obecných pozemkoch. 
 
Bod 6 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2015 
Kontrolórka predniesla správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2015, ktorá je prílohou k zápisnici. 
 
Bod 7 - Informácia o pripravovanej rekonštrukcii domu smútku 
Starosta obce informoval o plánovanej rekonštrukcii domu smútku. Nakoľko nebolo možné realizovať 
rekonštrukciu v plnom rozsahu (nadstavba, prístavba, spevnené plochy a sadové úpravy) z európskych 
štrukturálnych fondov, po dohode s komisiou v zložení poslancov p. Gregora a p. Mrázovej navrhuje 
realizovať opravy na dome smútku postupne z obecných financií. 
 
Dostavil sa poslanec Daniel Masár a starosta obce dal hlasovať o všetkých doteraz prerokovaných bodoch 
programu. 
 
Uznesenie č. 2/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §17 písm. d) 
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, a to  nehnuteľnosť – na základe geometrického plánu č. 47801590-2/16 
novovytvorenú parcelu KNC č. 10094/2 o výmere 6 m2 z KNC parcely 10094, druh pozemku 
ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech 
nadobúdateľov Ing. Juraja Pirohu a manž. Ing. Moniky Pirohovej rod. Rábarovej, Hradište pod 
Vrátnom č. 352. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 5,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100m2 a svojou povahou je nevyužiteľný pre účely 
obce. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 3/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §17 písm. g) 
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa, a to  nehnuteľnosť – pozemok KNE par.č. 6129 o výmere 352 m2, druh 
pozemku orná pôda vedený na liste vlastníctva č. 1522 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech 
nadobúdateľov Jána Valachoviča a manž. Zdenky Valachovičovej rod. Frýdlovej, Hradište pod 
Vrátnom č. 308. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 5,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok v bezprostrednom susedstve s pozemkami nadobúdateľov 
v blízkosti stavby – dielne vo vlastníctve nadobúdateľov. Pozemok je svojou povahou nevyužiteľný 
pre účely obce. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje výrub nasledovných drevín rastúcich na 
obecných pozemkoch: breza previsnutá 3x na pozemku parc. č. KNE 113/1 (rastúce 
v bezprostrednej blízkosti mostov), tuja východná 3x v „ohrádke“ medzi sochami Panny Márie 
a sv. Floriána, smrek pichľavý 2x a tuja západná 1x pri Pomníku padlých, neďaleké tuje 
ohrozujúce elektrické vedenie, breza previsnutá 2x pri dome smútku na pozemku parc. č. KNC 
9538 a smrek obyčajný 5x,  borovica lesná 2x, smrekovec opadavý 2x, breza previsnutá 2x v areály 
ZŠ s MŠ, breza oproti rod. domu s. č. 286, skoro suchý strom na ihrisku TJ pri šatniach. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 5/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2015. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 6/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vykonanie hydroizolácie strechy na 
budove obecného úradu asfaltovými pásmi z obecného rozpočtu.   
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 7/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 
25 900 € na finančné operácie – Splátka dodávateľského úveru rekonštrukcie a dostavby 
kultúrneho domu. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu na úpravu rozpočtu na r. 2016, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 8/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2016. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Úprava rozpočtu na rok 2016 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle vnútorného predpisu č.  
389/2015 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce (OÚ-TT, odbor školstva – navýšenie normatívov 
na rok 2016). 
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Uznesenie č. 9/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 9/2016 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle vnútorného predpisu č. 389/2015 o zásadách 
rozpočtového hospodárenia obce  (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa 
prílohy. 
 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
Bežné príjmy  286 450 287 127 + 677 

Kapitálové príjmy 0 0        0 

Finančné operácie príjmové  0 0 0 

Príjmy spolu  286 450 287 127 + 677  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Zmena rozpočtu  
na rok 2016  

v € 
Bežné výdavky  260 550 261 227 + 677 

Kapitálové výdavky 0   0 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 0 

Výdavky spolu  286 450 287 127 + 677 

Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu zahŕňa najmä nasledovné skutočnosti. 
PRÍJMY: 
V dôsledku zmeny legislatívy sú rozpočtované príjmy na stravu v školskej jedálni (suroviny), 
ktoré sa doteraz nerozpočtúvali, ďalej voľby do NR SR 2016, škola v prírode (dotácia zo štátu), 
projekt Šanca na zamestnanie cez úrad práce  sa len administratívne rozkladá na 2 položky 85% 
eurofondy, 15% štátny rozpočet (takto to zmenili na úrade práce), máme takto zamestnaných 4 
pracovníkov do 31.7.2016. 
VÝDAVKY: 
časť 2 - výdavky na zmenu www stránok obce, nakoľko prevádzkovateľ obecných stránok firma 
Websupport prechádza na vyššie zabezpečenie protokolu php. Výsledkom bude, že sa zmení aj vzhľad 
stránok, aj bude jednoduchší spôsob aktualizácie. 
časť 4 - plánované výdavky na opravu strechy na dome smútku, výdavky na voľby do NR SR 2016 
časť 5 - výdavky na aktualizáciu plánov civilnej ochrany 
časť 8 - rozpočtované výdavky na stravu, výdavky na školu v prírode 
časť 9 - BVS požaduje rozšíriť vodomernú šachtu na ihrisku TJ, preto sa navyšujú výdavky 
časť 11 - výdavky na výrub stromov na obecných pozemkoch a výsadbu nových 
časť 13 - výdavky na zateplenie budovy obecného úradu  
 
Uznesenie č. 10/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 10/2016 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2 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 2016  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016  

v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Bežné príjmy  286 450 287 127 + 7 064 294 191 

Kapitálové príjmy 0         0 0         0 

Finančné operácie príjmové  0 0 + 25 900 25 900 

Príjmy spolu  286 450 287 127 + 32 964 320 091 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Bežné výdavky  260 550 261 227 + 12 873 274 100 

Kapitálové výdavky 0   0 + 20 091    20 091 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 0 25 900 

Výdavky spolu  286 450 287 127 + 32 964 320 091 

Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  11 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 27.5.2016. Zároveň 
upozornil, že v roku 2016 bude cez letné obdobie nedostatok technických pracovníkov, takže môže sa 
stať, že kosenie v obci nebude zabezpečované tak často, ako boli občania zvyknutí, ale pokosenie 2x 
v roku bude zabezpečené. 
Navrhol poslancom prijať uznesenie o rekonštrukcii fasády na obecnom úrade, pričom uviedol, že výber 
dodávateľa bude realizovaný v spolupráci s komisiou pre výberové konania. 
 
Uznesenie č. 11/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje rekonštrukciu fasády budovy obecného 
úradu zateplením z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu. 
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Filip Michali čka – pýtal sa, či môže obec zabezpečiť výmenu okna na šatniach TJ, ďalej 
pripomienkoval, že poľná cesta do pieskovne Dolinka je v zlom stave, je tam prepadnutý most, trčia rúry 
starosta obce – uviedol, že obec zabezpečí výmenu okna 
poslanec M.Masár – upozornil na prepadajúcu sa štátnu cestu v zákrute pred obecným úradom 
 
Bod 12 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
Overovatelia: 
 
Mgr. Martin Masár  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
Elena Mrázová            ..........................                                
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


