ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom
dňa 11.11.2022
Prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Daniel Masár
Stanislav Sopúch
Zapisovateľka:
Mária Marečková
Na úvod rokovania po odznení štátnej hymny SR zástupca starostu Mgr. Martin Masár privítal
predsedníčku miestnej volebnej komisie, pani Máriu Masárovú, členov a zapisovateľku miestnej volebnej
komisie, kontrolórku obce, ako aj pozvaných hostí a v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie
obecného zastupiteľstva.
Bod 2 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mária Masárová oznámila výsledky voľby starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Členka MVK pani Jozefína Vulganová pogratulovala novozvolenému starostovi a poslancom OZ.
Bod 3 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Po zložení sľubu novozvoleného starostu obce do rúk predsedníčky MVK, tento prevzal insígnie
a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Bod 4 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je prítomné v počte štyroch poslancov a je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Novozvolený poslanec Anton Chovanec sa ospravedlnil z dôvodu PN. Sľub zloží
v náhradnom termíne.
Bod 5 - Vystúpenie starostu
Starosta obce predniesol slávnostný prejav, kde na začiatku oslovil prítomných - predsedníčku MVK,
členov MVK, poslancov OZ, kontrolórku obce, bývalého predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, predsedov
organizácií, ostatných pozvaných hostí a prítomných občanov. Následne ktorom poďakoval za dôveru od
občanov.
Na úvod svojho vystúpenia odovzdal poďakovanie bývalému poslancovi obecného zastupiteľstva
Zdenkovi Gregorovi, ktorý pôsobil ako poslanec OZ v rokoch 2010-2022.
Vo svojom vystúpení starosta obce vyzdvihol najmä poslanca Sopúcha, ktorý je vekovo najstarším
poslancom, ale veľmi činný a nápomocný najmä na obecných podujatiach. Poďakoval tiež ostatným
poslancom za spoluprácu a vyjadril nádej, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj naďalej aj s dvomi
novými posilami – novozvolenými poslancami.
V ďalšej časti prejavu sa zameral na medziľudské vzťahy a vyjadril presvedčenie, že len vzájomnou
pomocou naprieč organizáciami pôsobiacimi v obci a spolu s občanmi sa môže naša obec rozvíjať
a napredovať v každej dobe.
Bod 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu obce
10. Zriadenie vecného bremena práva bezplatného užívania Multifunkčného športového
areálu
11. Diskusia
12. Záver
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Poslanec M.Masár navrhol, aby obecné zastupiteľstvo rozhodovalo o personálnych otázkach verejnou
voľbou.
Obecné zastupiteľstvo volilo poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva verejným hlasovaním.
Poslanec Mgr. Martin Masár navrhol, aby bol zvolený Stanislav Leška.
Hlasovanie:
Za: D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: Leška.
Starosta obce vyzval poslanca Lešku, aby sa vyjadril, či prijíma voľbu.
Poslanec Leška prijal voľbu.
Bod 8 - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu komisie verejným hlasovaním.
Poslanec Mgr. Martin Masár navrhol, aby bol zvolený Daniel Masár.
Hlasovanie:
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Daniel Masár navrhol za členov komisie poslancov: Mgr. Martina Masára a Stanislava Sopúcha.
Hlasovanie:
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce navrhol zriadiť Finančnú komisiu.
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu komisie verejným hlasovaním.
Poslanec Mgr. Martin Masár navrhol, aby bol zvolený Stanislav Sopúch.
Hlasovanie:
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Stanislav Sopúch navrhol za členov komisie pána Antona Chovanca a poslanca Stanislava Lešku.
Hlasovanie:
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 9 - Určenie platu starostu obce
OZ prerokovalo výšku platu starostu obce.
Výška platu je od 12.11.2022 stanovená nasledovne:
priemerný plat pracovníka v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok x koeficient podľa
počtu obyvateľov
Tento plat môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť o 0-60%.
Poslanec M. Masár navrhol zvýšenie platu o 25% z dôvodu, že obec napreduje a starosta nemal doteraz
žiadne odmeny až v poslednom volebnom období mal zvýšený plat o 10%.
Bod 10 - Zriadenie vecného bremena práva bezplatného užívania Multifunkčného športového
areálu
OZ prerokovalo zriadenie vecného bremena práva bezplatného užívania Multifunkčného športového
areálu v prospech TJ Družstevník Hradište.

UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov
a predsedov komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
5. Zriadenie vecného bremena práva bezplatného užívania Multifunkčného športového areálu
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Lukáš Piroha zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Stanislav Leška, Daniel Masár, Mgr. Martin Masár, Stanislav Sopúch
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
poveruje
poslanca Stanislava Lešku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
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3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
A. zriaďuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. určuje
náplň práce komisie vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
C. volí
a) predsedu komisie: Daniel Masár
b) členov komisie: Mgr. Martin Masár, Stanislav Sopúch
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
A. zriaďuje
Finančnú komisiu
B. určuje
náplň práce komisie, a to oceňovanie obecného majetku a pomoc starostovi obce pri ostatných finančných
záležitostiach podľa pokynov starostu obce.
C. volí
a) predsedu komisie: Stanislav Sopúch
b) členov komisie: Stanislav Leška, Anton Chovanec
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
4. Určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
určuje
v súlade s § 4 ods. 2 druhá veta zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Lukáša Pirohu
s účinnosťou od 12.11.2022 zvýšený o 25.% od minimálneho (základného) platu starostu obce.
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena v
prospech oprávneného z vecného bremena Telovýchovná jednota "DRUŽSTEVNÍK" Hradište pod
Vrátnom, 906 12 Hradište pod Vrátnom, IČO: 31875041 spočívajúce v bezodplatnom užívaní
Multifunkčného športového areálu na pozemku parc. č. KNC 713/5 o výmere 4325 m2, druh pozemku
ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 705 v k.ú. Hradište pod Vrátnom a pozemku parc. č. KNC
713/5 o výmere 4325 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 705 v k.ú.
Hradište pod Vrátnom na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov
alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej
kultúry, a to počas obdobia 10 rokov v rozsahu najmenej dve (2) športové podujatia ročne, pričom dĺžka
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jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť tri (3) kalendárne dni; to neplatí v prípade úzko
špecializovanej športovej infraštruktúry, ktorá musí spĺňať požiadavky medzinárodnej športovej
organizácie a je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov. Spomenuté
vecné bremeno sa uzatvára na dobu 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša povinný z vecného bremena.
Za: Leška, D. Masár, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Diskusia
Starosta obce informoval, že v zákonnom termíne vymenuje za zástupcu starostu poslanca Mgr. Martina
Masára, ďalej uviedol predpokladaný termín nasledujúceho riadneho rokovania OZ, ktoré má byť
15.12.2022 a pozval prítomných na Veni Sancte v nedeľu 13.11.2022, Vianočnú tržnicu, ktorú organizuje
ZŠ s MŠ v sobotu 3.12.2022 a Adventnú besedu 11.12.2022 a tiež Hodovú zábavu 12.11.2022, ktorú
organizuje DHZ.
Ďalej poďakoval za dôveru občanom, ktorú jemu aj poslancom vyjadrili vo voľbách a bude sa ju snažiť
nesklamať, pričom bude každému k dispozícii, kto by potreboval akúkoľvek pomoc, či už osobne,
telefonicky alebo mailom.
Kontrolórka obce – poďakovala obecnému zastupiteľstvu a vyzdvihla vysoké čerpanie a využívanie
eurofondov a štátnych dotácií v uplynulom volebnom období, ktoré bolo vo výške takmer pol milióna
eur.
Peter Vulgan ml. – poďakoval za spoluprácu za DHZ a verí, že spolupráca bude aj naďalej pokračovať.
Ing. Jozef Piroha – poďakoval v mene Pozemkového spoločenstva Urbár za priestory, ktoré im obec
poskytuje
Mária Lišková – poďakovala v mene JDS za priestory, ktoré obec poskytuje a za stretnutie jubilantov
a dôchodcov, ako aj ostatné podujatia, ktoré obec organizuje
Ing. Filip Michalička – poďakoval v menej TJ Družstevník aj RD Vrátno za vzájomnú spoluprácu
Lucia Nižnánska – poďakovala v mene OZ Haradicha za pozvanie aj spoluprácu

Bod 11 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Daniel Masár

Stanislav Sopúch

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

zapisovateľka: Mária Marečková.

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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