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                                        ZÁPISNICA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.08.2018 
v zasadačke Obecného úradu 

 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Elena Mrázová 
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, 
Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Daniel Masár sa ospravedlnil. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 54/2018:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecných pozemkov 
5. Výsledky auditu za rok 2017 
6. Určenie rozsahu výkonu starostu 
7. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných 

zastupiteľstiev 
8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
9. VZN č. 45/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
10. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2018 
11. Čerpanie rezervného fondu 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018 
13. Úprava rozpočtu na rok 2018 
14. Analýza školského roka 2017/2018 
15. Rôzne 
16. Záver 

Za: Dudák, Gregor,  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 26.03.2018:  
Uzn. č. 27/2018 – schválené 
Uzn. č. 28/2018 – schválené 
Uzn. č. 29/2018 – schválené (prevod nehnuteľností, kúpna zmluva zatiaľ neuzavretá) 
Uzn. č. 30/2018 – schválené (prevod nehnuteľností, kúpna zmluva zatiaľ neuzavretá) 
Uzn. č. 31/2018 – schválené 
Uzn. č. 32/2018 – schválené  
Uzn. č. 33/2018 – schválené, prac. stretnutie sa uskutočnilo 27.07.2018, k dohode zatiaľ neprišlo 
Uzn. č. 34/2018 – schválené (OZ nesúhlasilo s odpredajom pozemkov 113/3, 894/4) 
Uzn. č. 35/2018 – schválené  
Uzn. č. 36/2018 – schválené  
Uzn. č. 37/2018 – schválené, kúpna zmluva neuzavretá, spracúva sa geometrický plán 
Uzn. č. 38/2018 – schválené, kúpna zmluva neuzavretá 
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Uzn. č. 39/2018 – schválené, kúpna zmluva neuzavretá 
Uzn. č. 40/2018 – schválené, prevod uskutočnený 
Uzn. č. 41/2018 – schválené, prevod zatiaľ neuskutočnený  
Uzn. č. 42/2018 – vzaté na vedomie  
Uzn. č. 43/2018 – schválené bez výhrad 
Uzn. č. 44/2018 – schválené  
Uzn. č. 45/2018 – schválené  
Uzn. č. 46/2018 – schválené, komunitný plán zverejnený 
Uzn. č. 47/2018 – schválené  
Uzn. č. 48/2018 – vzaté na vedomie  
Uzn. č. 49/2018 – schválené  
Uzn. č. 50/2018 – schválené  
Uzn. č. 51/2018 – schválené  
Uzn. č. 52/2018 – schválené, rekonštrukcia MK pri obecnom úrade bude zrealizovaná v polovici augusta 
2018 
Uzn. č. 53/2018 – schválené, hasičské auto kúpené – Nissan NAVARA 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
nie je 
 
Bod 4 - Prevod obecných nehnuteľností 
starosta obce – predniesol návrhy uznesení na prevody pozemkov, ktorých zámer prevodu už bol 
schválený a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 
Uznesenie č. 55/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 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 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to predaj 
nehnuteľnosti pozemku KNC par. č. 10120 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľa 
Jozef Polakovič, Hradište pod Vrátnom č. 198. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 6,- 
eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 a svojou povahou sú nevyužiteľné pre účely 
obce. 
Poznámka: Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 56/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 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 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to predaj 
nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 36669563-64/2018, úradne overeného dňa 
9.5.2018, novovytvorenej parcele KNC č. 107/21 o výmere 13 m2  z KNC parcele 107/4, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 
v prospech nadobúdateľov Ľubomíra Filu a manž. Márie, Hradište pod Vrátnom č. 216. Cena za 
predaj nehnuteľnosti je stanovená na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 a svojou povahou sú nevyužiteľné pre účely 
obce. 
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Poznámka: Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Výsledky auditu za rok 2017 
Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora, podľa ktorého obec Hradište pod Vrátnom konala 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Uznesenie č. 57/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Určenie rozsahu výkonu starostu 
 
Uznesenie č. 58/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Hradište pod Vrátnom na plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie 2018-2022. 
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných 
zastupiteľstiev 
 
Uznesenie č. 59/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 písm. 
c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje pre obec 
Hradište pod Vrátnom utvorenie jedného volebného obvodu s počtom 5 poslancov v ňom na celé 
volebné obdobie 2018-2022. 
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu nové zásady odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva s navrhovanou zmenou, ktorá sa týka jednotného vyplácania odmien raz ročne k 31.12. 
kalendárneho roka.  
 
Uznesenie č. 60/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom s tým, že všetky odmeny budú vyplácané 
jednotne vždy k 31.12. kalendárneho roka. 
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - VZN č. 45/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu nové VZN č. 45/2018 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce. 
 
Nariadenie č. 1/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2018 
obce Hradište pod Vrátnom o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce tak, ako bolo 
predložené v návrhu na rokovanie OZ. 
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 10 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2018 
Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly za I. polrok 2018, ktorá je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 61/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2018.   
Za: Dudák, Gregor,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 62/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
43 150 € na kapitálové výdavky – Rekonštrukcia miestnej komunikácie  - p.č. 113/1. 
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Poslanec Gregor sa ospravedlnil a odišiel z rokovania OZ. 
 
Bod 11 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018 
Kontrolórka predložila stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2018, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 63/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2018. 
Za: Dudák, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Úprava rozpočtu na rok 2018 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2018. 
PRÍJMY 
projekty z úradu práce, dotácia DHZO 
kap. príjmy 13.500 € dotácia na výmenu časti verejného osvetlenia 
VÝDAVKY 
časť 5 – DHZO (+100 € kap. výdavky has. auto, +400 € bežné výdavky vybavenie has. auta, +3000 € 
dotácia DHZO z MV SR), kap. výdavky na čiastočnú výmenu verejného osvetlenia 
časť 7 – upravené výdavky na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
časť 8 – zrušené výdavky na rekonštrukciu WC v ZŠ s MŠ (rekonštrukcia sa neuskutoční v tomto roku 
z technických príčin, plán. v zimnom období alebo v lete 2019) 
 
Uznesenie č. 64/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 64/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 3 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 
rozpočet na 
rok 2018  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018 v € 
dňa 25.05.2018 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2018 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2018 
v € 

Bežné príjmy  320 206 355 901 + 16 607 372 508 

Kapitálové príjmy 0         0 + 13 500         13 500 

Finančné operácie príjmové  0 55 930 0 55 930 

Príjmy spolu  320 206 411 831 + 30 107 441 938 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2018 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018 v € 
dňa 25.05.2018 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2018 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2018 
v € 

Bežné výdavky  272 923 341 962 - 7 564 334 398 

Kapitálové výdavky 23 353   45 939 + 37 671    83 610 

Finančné operácie výdavkové 23 930 23 930 0 23 930 

Výdavky spolu  320 206 411 831 + 30 107 441 938 

Za: Dudák, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  12 – Analýza školského roka 2017/2018 
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ  
a zástupkyňa pre MŠ Hradište pod Vrátnom. Správa bola schválená pedagogickou radou dňa 12.7.2018.  
 
Uznesenie č. 65/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
základnej školy a materskej školy za školský rok 2017/2018 tak, ako bola predložená v návrhu na 
rokovanie OZ.  
Za: Dudák, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 26.10.2018, 
Informoval o pripravovanom podujatí prehliadky dychových hudieb 19.8.2018, na ktorej sa bude 
odovzdávať aj ocenenie Čistý chotár MAS Podhoran. 
Informoval o novej riaditeľke v ZŠ s MŠ Mgr. Andrei Bolebruchovej a nákupe hasičského auta Nissan 
Navara. 
Ďalej predložil návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 66/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čiastočnú výmenu verejného osvetlenia – 
cca 30 svetelných bodov z dotácie MF SR a z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu, pri čom 
spolufinancovanie obce bude min. 10%. 
Za: Dudák,  M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 15 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Martin Masár  ........................        zapisovateľka:  Dana Furková ........................... 
 
 
Elena Mrázová        ..........................                                
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


