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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 13.4.2012 

v zasadačke Obecného úradu 
 

 
Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor 
                                         Ing. Marek Filo  
Zapisovateľka:                 Mária Marečková 
 
 

        Na úvod rokovania po odznení štátnej hymny SR poslanec poverený vedením rokovania OZ  
Mgr. Martin Masár privítal všetkých prítomných a v zmysle rokovacieho poriadku viedol rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 
        Konštatoval, že na rokovaní Obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / sú prítomní  
poslanci: Vulgan, Gregor, Piroha, Drahoš, Masár, Sadloň, Filo a OZ je uznášania schopné.  
 
Bod 1 – Program OZ: 
 

Uznesenie č. 23/2012:    
Program rokovania 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  
5. Vystúpenie novozvoleného starostu 
6. Voľba členov komisií 
7. Prerokovanie platu starostu obce 
8. Prerokovanie využívania služobného vozidla 
9. Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ 
10. Rôzne 
11. Záver 

Za: Drahoš, Gregor, Filo, Masár, Piroha, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.       
 
Bod 2 - Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Mária Masárová oznámila výsledky nových volieb starostu. 
Z celkového počtu voličov 550 hlasovalo 362 voličov, ktorí odovzdali 355 platných hlasovacích lístkov. 
Výsledky volieb: Mgr. Martin Masár získal 78 platných hlasov,  Ing. Lukáš Piroha získal 171 platných 
hlasov, Mgr. Juraj Sadloň získal 106 platných hlasov.  
 
Bod 3 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 
 
Novozvolený starosta obce si prevzal osvedčenie o zvolení a zložil zákonom predpísaný sľub do rúk 
predsedníčky miestnej volebnej komisie a prevzal insígnie od poslanca Mgr. Martina Masára. Zložením 
sľubu starostovi obce Ing. Lukášovi Pirohovi v zmysle §25 ods. 2 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zanikol mandát poslanca obecného 
zastupiteľstva. Vo vedení rokovania pokračoval ďalej novozvolený starosta obce. 
 
Bod 4  - Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
 
Prvý náhradník na poslanca obecného zastupiteľstva Vladimír Dudák zložil zákonom predpísaný sľub. 
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Bod 5 - Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu k zápisnici. 
 
 
Bod 6 - Voľba členov komisií 
 
Uznesenie č. 24/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom zriaďuje návrhovú komisiu pre účely tohto 
rokovania v zložení Ing. Rastislav Sadloň – predseda komisie, Peter Vulgan – člen komisie, Ing. 
Peter Drahoš – člen komisie.   
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.       
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrhy uznesení: 
 
Uznesenie č. 25/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom 

A. berie na vedomie 
1. výsledky nových volieb starostu obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Lukáš Piroha zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
2. zvolený náhradník – poslanec obecného zastupiteľstva Vladimír Dudák zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
  Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Martin Masár navrhol doplňujúceho člena poslanca 
Vladimíra Dudáka namiesto bývalého poslanca Ing. Lukáša Pirohu. 
 
Uznesenie č. 26/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom volí za člena komisie na ochranu verejného záujmu 
poslanca Vladimíra Dudáka.  
Za: Drahoš, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: Dudák. 
 
Uznesenie č. 27/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom ruší komisiu pre riešenie ozdravného režimu v obci 
a poveruje starostu obce informovať raz mesačne poslancov obecného zastupiteľstva o finančnom 
stave obce a vykonaných platbách. 
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 7 – Prerokovanie platu starostu obce 
 
Výška platu je stanovená nasledovne: 
priemerný plat pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2011: 786 € 
koeficient obce 1,65 (501-1000 obyv.) 
výpočet platu: 786x1,65 = 1296,90 €, po zaokrúhlení 1297 € 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 
o plate starostu nerozhodlo. Preto na základe §3 ods. 1 cit. zákona patrí starostovi plat vo výške určenej 
priamo zákonom – v sume 1 297 € (slovom: jedentisícdvestodeväťdesiatsedem eur). 
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Bod 8 – Prerokovanie využívania služobného vozidla 
 
Starosta obce navrhol z dôvodu flexibility, rýchlej dostupnosti a hlavne bezpečnosti, že má záujem 
používať namiesto služobného obecného vozidla Reanult Clio, ktoré je v zlom stave, vozidlo VW passat 
spoločnosti Axioma, s.r.o. 
Z dôvodu úspory financií pre obec navrhol, aby bola uzavretá nájomná zmluva medzi obcou a firmou 
Axioma o používaní osobného motorového vozidla za mesačnú paušálnu náhradu bez ohľadu na počet 
ciest. Obec ušetrí tým pádom na poistnom, údržbách, ale aj na palive, atď. 
V minulosti boli nasledovné výdavky na obecné osobné vozidlo: 
r. 2007 - 3110 € pri cene benzínu 1,265 € / 1L 
r. 2008 - 2622 € pri cene benzínu 1,295 € / 1L 
r. 2009 - 1914 € pri cene benzínu 1,103 € / 1L 
r. 2010 - 2275 € pri cene benzínu 1,249 € / 1L 
r. 2011 -   431 € pri cene benzínu 1,444 € / 1L 
V r. 2011 sa však neplatila havarijná poistka, ani nerobila údržba a vozidlo sa používalo približne len 
necelých asi 4-5 mesiacov v roku, nakoľko býv. starosta maródoval a zástupca starostu potom už vozidlo 
nepoužíval vôbec. 
Na základe uvedeného sú odhadované náklady obce pre rok 2012 nasledovne: 
r. 2012 - 3187,161 € pri cene benzínu 1,502 € / 1L 
Navrhnutá finančná náhrada za používanie auta je vo výške 160 € mesačne. Jedná sa o 60% celkovej 
odhadovanej sumy, teda 1920 € za rok, pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady (servisné prehliadky, 
poistky, technická, emisná kontrola, PHM, atď.) 
Samozrejme obec nestratí ani pri prípadnom ďalšom zvyšovaní cien PHM, pretože náhrada zostane 
rovnaká počas celého schváleného obdobia, ktoré je navrhnuté do konca roku 2012. 
 
Poslanec Drahoš navrhol dať sprevádzkovať vozidlo Renault Clio a riadne viesť cestovný denník, 
zároveň odporučil, aby opravu vykonal poslanec Gregor. 
Obdobne sa v diskusii vyjadrili aj ďalší poslanci OZ.  
Ing. Kerecman uviedol, že cena 160 € mesačne je výhodná pre obec, ale je to na rozhodnutí poslancov, 
na obecnom vozidle bude potrebné urobiť opravy. 
V diskusii odzneli návrhy na spracovanie podrobnejšej analýzy nákladov na Renault a po 3 mesiacoch 
predložiť návrh na najefektívnejšie využívanie motorového vozidla pre obec.    
 
Uznesenie č. 28/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s prenájmom osobného motorového vozidla 
od firmy Axioma, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica v spojitosti s výkonom funkcie starostu v obci 
Hradište pod Vrátnom za paušálnu mesačnú zmluvnú náhradu 160 eur a poveruje starostu obce 
uzavretím nájomnej zmluvy so spomenutou firmou na dobu určitú do 31.12.2012. 
Za: 0, proti: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, zdržal sa: Vulgan. 
 
Bod 9 – Schválenie termínu nasledujúceho riadneho rokovania OZ. 
 
Uznesenie č. 29/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje termín nasledujúceho riadneho 
rokovania obecného zastupiteľstva na deň 18.5.2012.  
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár,  Vulgan, Sadloň, proti: 0, zdržal sa: 0.       
 
Bod 10 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o podujatí „Stavanie mája“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29.apríla 2012 o 15,30 
hod. v spolupráci s DH Hradišťanka. PS Urbár Hradište pod Vrátnom venuje máj a RD Vrátno zabezpečí 
jeho postavenie.             
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Viliam Michalička - namietal nízky počet stránkových dní na obecnom úrade.  
                                                                                                                                                  
Bod 11 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Zdenko Gregor              ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
         
                 
 
Ing. Marek Filo         ........................                                
 
 
 
  
Mgr. Martin Masár         Ing. Lukáš Piroha                                      
poslanec OZ             starosta obce 
poverený vedením rokovania OZ               Hradište pod Vrátnom   
 
 
 


