ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.12.2020
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Zdenko Gregor
Daniel Masár
Dana Furková
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, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec M.Masár sa ospravedlnil.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 47/2020:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s BVS – Rozšírenie vodného
zdroja Holdošov mlyn
5. Biologický odpad – žiadosť o dotáciu na kompostéry
6. Dodatok č.3 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
7. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020
8. Úprava rozpočtu na rok 2020
9. Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
12. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2021
13. Zhodnotenie roka 2020
14. Rôzne
15. Záver
Za: Gregor, D. 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 23.10.2020:
Uzn. č. 39/2020 – schválené
Uzn. č. 40/2020 – schválené, stanovisko zaslané
Uzn. č. 41/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 42/2020 – schválené, návratná finančná výpomoc prijatá
Uzn. č. 43/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 44/2020 – schválené, žiadosť na MAS Podhoran podaná
Uzn. č. 45/2020 – schválené
Uzn. č. 46/2020 – schválené
Bod 3 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o žiadosti Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
o stanovisko obce k strategickému dokumentu „Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č.
4/2020“.
strana č. 1/8

Uznesenie č. 48/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k strategickému dokumentu
„Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 4/2020“.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s BVS – Rozšírenie vodného zdroja
Holdošov mlyn
Starosta obce predložil návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rozšírenie
vodného zdroja Holdošov mlyn, ktorá bola vyrokovaná s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Zmluva rieši zmenu stavby pred dokončením: presun trasy vodovodu v lokalite „pri bobroch“ zo
súkromných pozemkov do obecnej poľnej cesty a súhlas s výrubom drevín na obecných pozemkoch,
spevnenie prístupovej komunikácie k studniam Holdošov Mlyn (na obecnom pozemku), súhlas obce
s trasou vodovodu cez intravilán obce (po obecných pozemkoch), vecné bremená uloženia vodovodného
potrubia v prospech BVS za náhradu určenú podľa znaleckého posudku.
Na druhej strane sa BVS zaväzuje k vybudovaniu tlakovej stanice, ktorou bude zabezpečený zákonom
stanovený tlak vo vodovode v celej obci.
Prevzatie Vodovodnej prípojky Horný Koniec do vlastníctva a správy BVS bude riešené samostatnou
zmluvou. Proces odškodňovania poľnohospodárov za zničenú úrodu začne na jar 2021 a bude ho riešiť
BVS.
Uznesenie č. 49/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena – Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn tak, ako bola predložená do
zastupiteľstva a poveruje starostu obce jej uzavretím.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 – Biologický odpad – žiadosť o dotáciu na kompostéry
Starosta obce informoval o potrebe riešenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu kompostérmi alebo
samostatnými zbernými nádobami, čo by zvýšilo náklady na vývoz odpadu.
Uznesenie č. 50/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančnej
pomoci na realizáciu projektu na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO
v obci Hradište pod Vrátnom“ v rámci činnosti: C5 Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov z Environmentálneho fondu. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú dokumentáciu
k podaniu žiadosti na Environmentálny fond spracovala firma ISA projekta, s.r.o., Nám. gen. M. R.
Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Dodatok č.3 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 40/2015 o poplatku za
komunálne odpady, ktorým sa zvyšujú poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
z dôvodu zákonnej povinnosti zavedenia zberu BRKO, zvyšovania miezd a s tým súvisiaceho zvýšenia
platieb technickým službám, zvýšenia poplatku za uloženie zmesových odpadov na skládku a prenesenia
nákladov na poplatníkov.
Uznesenie č. 51/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č.3 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, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2020, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 52/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
úprave rozpočtu na rok 2020.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Úprava rozpočtu na rok 2020
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 spojených s protiepidemiologickými opatreniami, na nákup učebníc,
v súvislosti s nárastom normatívov na ZŠ po aktualizácii počtu žiakov k 15.9.2020, materiálno-technické
zabezpečenie dištančného vzdelávania).
Uznesenie č. 53/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 53/2020 berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 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 2020 v €
Bežné príjmy

399 415

Upravený
rozpočet na rok
2020 v €
dňa 4.9.2020
411 560

Kapitálové príjmy

115 228

115 228

115 228

0

45 199

45 199

0

514 643

571 987

573 167

+ 1 180

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 26.10.2020
412 740
+ 1 180

373 769

Upravený
rozpočet na rok
2020 v €
dňa 4.9.2020
387 691

3 314

46 736

46 736

0

Finančné operácie výdavkové

137 560

137 560

137 560

0

Výdavky spolu

514 643

571 987

573 167

+ 1 180

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 26.10.2020
388 871
+ 1 180

Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 54/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 54/2020 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:
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Bežné príjmy

399 415

Upravený
rozpočet na rok
2020 v €
dňa 26.10.2020
412 740

Kapitálové príjmy

115 228

115 228

115 228

0

45 199

45 199

0

514 643

573 167

575 331

+ 2 164

Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 11.11.2020
414 904
+ 2 164

373 769

Zmena
rozpočtu na rok
2020 v €
dňa 26.10.2020
388 871

3 314

46 736

46 736

0

Finančné operácie výdavkové

137 560

137 560

137 560

0

Výdavky spolu

514 643

573 167

575 331

+ 2 164

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 11.11.2020
391 035
+ 2 164

Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 55/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 55/2020 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 2020 v €
2020 v €
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 11.11.2020 dňa 12.11.2020
Bežné príjmy
414 904
415 404
+ 500
399 415
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

115 228

115 228

115 228

0

45 199

45 199

0

514 643

575 331

575 831

+ 500

Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €
373 769

Zmena
rozpočtu na rok
2020 v €
dňa 11.11.2020
391 035

3 314

46 736

46 736

0

Finančné operácie výdavkové

137 560

137 560

137 560

0

Výdavky spolu

514 643

575 331

575 831

+ 500

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2020 v €
rok 2020 v €
dňa 12.11.2020
391 535
+ 500

Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Rozpočet na rok 2020 bol upravovaný zastupiteľstvom 27.2.2020 a neskôr zo zákona 4.9.2020, vzatý na
vedomie poslancami 23.10.2020.
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Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2020.
PRÍJMY:
Bežné príjmy: znížené podielové dane z dôvodu COVID,
granty a transfery – navýšené normatívy PK na ZŠ, dotácie zo štátu na voľby do NR SR 2020,
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na mimoriadnu situáciu a testovanie COVID, z TTSK 800 €
dotácia na boj proti koronavírusu, projekt Podpora udržania zamestn. v MŠ z ÚPSVaR.
Kapitálový príjem z predaja pozemkov 1792 €,
Kapitálový zahraničný grant 14375 € Wifi4EU.
Finančné operácie: Návratná finančná výpomoc od MF SR 12491 € - výpadok podielových daní
z dôvodu COVID-19
VÝDAVKY:
Bežné výdavky:
časť 3 – znížené výdavky na cestovné a vzdelávanie zamestnancov
časť 4 – voľby do NR SR, sčítanie obyvateľov, domov a bytov
dom smútku – GP-kolaudácia+377€, služby externého manažmentu PRV+1188€,
ozvučenie +434,60 €
miestny rozhlas – navýšená oprava z dôvodu poruchy na vedení +750 €
časť 5 – opatrenia v súvislosti s COVID-19 (6228 €) boli čiastočne hradené cez projekty z OÚ-OKR-SE
časť 11 – mzdy+odvody na kosca sa nečerpali, nakoľko tieto prac. miesta obec uzavrela
dohodami cez projekty z ÚPSVR
Kapitálové výdavky:
časť 7 – rekonštrukcia ciest sa nerealizovala
časť 8 – kapitálové Wifi4EU-ZŠ s MŠ
časť 9 – kapitálové Wifi4EU na futbalovom ihrisku,
časť 10 - kapitálové Wifi4EU v kultúrnom dome
časť 13 - kapitálové Wifi4EU – budova obecného úradu

Uznesenie č. 56/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 56/2020 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 6 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 2020 v €

Upravený
Návrh na
rozpočet na rok zmenu rozpočtu
2020 v €
na rok 2020
dňa 12.11.2020
v€
415 404
+ 4 273

Zmena
rozpočtu
na rok 2020
v€
419 677

Bežné príjmy

399 415

Kapitálové príjmy

115 228

115 228

+16 167

131 395

0

45 199

+12 491

57 690

514 643

575 831

+ 32 931

608 762

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu
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Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

373 769

Zmena
Návrh na
rozpočtu na rok zmenu rozpočtu
2020 v €
na rok 2020
dňa 12.11.2020
v€
391 535
+ 19 388

Zmena
rozpočtu
na rok 2020
v€
410 923

3 314

46 736

+13 543

60 279

Finančné operácie výdavkové

137 560

137 560

0

137 560

Výdavky spolu

514 643

575 831

+ 32 931

608 762

Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 9 - Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište
Uznesenie č. 57/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje spolufinancovanie projektu „Prístavba
šatne a WC k budove TJ Hradište“ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 -2020 (podopatrenie PRV 7.4) z MAS Podhoran
v celkovej výške 47.748,- eur, pričom 20.558,- eur bude financovaných z vlastných prostriedkov
rozpočtu obce.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 – Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 58/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Starosta obce informoval o návrhu rozpočtu na rok 2021 .
PRÍJMY
Bežné príjmy – podielové dane na rok 2021 (nižšie ako skutočnosť 2019) sú navrhnuté podľa
posledného odhadu Min. financií SR a mali by zohľadňovať súčasnú situáciu s COVID, avšak treba byť
opatrný s ohľadom na skúsenosti z tohto roka
Ďalej sa počíta so zvýšením príjmov z poplatkov za odpady.
Granty a transfery – príjem na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Kapitálové príjmy počítajú s príjmom 27 190 € na prístavbu šatní TJ z PRV cez MAS Podhoran
VÝDAVKY
Bežné výdavky časť 4 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
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časť 5 – dokončenie projektu z úradu práce do konca januára 2021 – 1 zam.(premietnuté aj v príjmovej
časti rozpočtu)
časť 6 – zvýšenie nákladov na odpady
časť 7 – počíta sa len so zimnou údržbou miestnych komunikácií a žiadnou rekonštrukciou
časť 8 – nepočíta sa so žiadnymi rekonštrukciami na budove ZŠ s MŠ
časť 11 – rezerva - alternatívne zamestnanie 1 pracovníka(kosca) na polovičný úväzok od leta
v prípade neuvoľnenia fin. prostr. cez projekty úradu práce /
časť 13 – nepočíta so zvyšovaním miezd v administratíve
Kapitálové výdavky –
časť 9 – kapitál.- realizácia Prístavby šatní a WC k budove TJ
V ostatných častiach nie sú plánované navyše výdavky okrem zabezpečenia štandardného chodu obce
(napr. verejné osvetlenie, údržba verejných budov, ciest a zelene).
Uznesenie č. 59/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom pre rok 2021 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 60/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom na roky 2022 – 2023 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 – Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2021
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 1. polrok 2021.
Uznesenie č. 61/2020:
Kontrola realizácie a spôsobu financovania Detského ihriska
Termín: do konca júna 2021
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2020
Termín: do konca júna 2021
Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2020
Termín: do konca júna 2021
Za: Gregor, D. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 – Zhodnotenie roka 2020
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
v roku 2020, ktorý bol poznačený 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 14 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 27.2.2021,
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Bod 15 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal spokojné vianočné sviatky a veľa
zdravia v novom roku 2021 a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Zdenko Gregor

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

Daniel Masár

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

zapisovateľka: Dana Furková ...........................

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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