ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 13.12.2019
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Mgr. Martin Masár
Vladimír Dudák
Mária Marečková
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: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec D. Masár sa
ospravedlnil.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 42/2019:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj obecných pozemkov
5. Dodatok č.2 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
6. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019
7. Úprava rozpočtu na rok 2019
8. Oprava schodov v ZŠ s MŠ
9. Detské ihrisko
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
12. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2020
13. Zhodnotenie roka 2019
14. Rôzne
15. Záver
Za: Dudák, Gregor, M. 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 11.10.2019:
Uzn. č. 27/2019 – schválené
Uzn. č. 28/2019 – schválené, predaj uskutočnený
Uzn. č. 29/2019 – schválené – zámer predaja pozemku
Uzn. č. 30/2019 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 31/2019 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 32/2019 – schválené, úverová zmluva uzavretá, úver čiastočne čerpaný
Uzn. č. 33/2019 – schválené čerpanie rezervného fondu
Uzn. č. 34/2019 – schválené, zmena uznesenia 22/2019 - čerpanie rezervného fondu
Uzn. č. 35/2019 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 36/2019 – schválené, úprava rozpočtu
Uzn. č. 37/2019 – schválené, plní sa
Uzn. č. 38/2019 – schválené
Uzn. č. 39/2019 – schválené
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Uzn. č. 40/2019 – schválené, zvolená kontrolórka
Uzn. č. 41/2019 – vzaté na vedomie
Bod 3 - Došlá pošta
Obec Kolíňany a Jelenec vyhlásili verejnú zbierku na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo
dotknutých dopravnou nehodou.
Poliklinika Senica, n. o. žiada o poskytnutie finančného daru na opravu rtg vyšetrovacieho prístroja
MILTIX SELECT DR značky Siemens.
Uznesenie č. 43/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov
obciam Kolíňany a Jelenec, ani Poliklinike Senica, n. o. z vlastného rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom. Odporúča starostovi obce zverejniť možnosť poskytnutia finančných prostriedkov
fyzickými osobami podľa uváženia.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Predaj obecných pozemkov
starosta obce – predniesol návrh uznesenia na prevod pozemku, ktorého zámer prevodu už bol schválený
a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Uznesenie č. 44/2019:
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. 48122971-34/2018, úradne overeného dňa
10.6.2019, novovytvorenej parcely 107/24 o výmere 29 m2 z KNC parcely 107/9, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľa Břetislava Holoviča, Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava. Cena za predaj
nehnuteľnosti je stanovená na 7,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2 vrátane, ktorý je svojou povahou
nevyužiteľný 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, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Dodatok č.2 k VZN č. 40/2015 o poplatku za komunálne odpady
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 40/2015 o poplatku za
komunálne odpady, ktorým sa zvyšujú poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie zmesových odpadov na skládku a prenesenia nákladov na
poplatníkov.
Ďalej uviedol, že v zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k predmetnému návrhu.
Stanislav Kováč – pripomienkoval, že zvýšenými poplatkami budú postihnutí aj tí, čo poctivo separujú
odpad, navrhol váženie jednotlivých popolníc, kontrolu vývozu odpadu do dvora obecného úradu
Starosta obce – uviedol, že pre váženie jednotlivých popolníc by bolo potrebné dokúpiť technickými
službami nové zariadenia, čo by sa premietlo do ďalšieho zvýšenia poplatkov za odpady, ďalej
informoval, že v biologickom odpade (tráva, lístie) sa našli betóny a plasty, čo znehodnocuje odpad, ktorý
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následne za vysoký poplatok musí končiť na skládke, kontrola vývozu odpadu v dvore obecného úradu by
si vyžiadala ďalšie náklady na človeka, ktorý by to kontroloval
Patrik Rak – navrhol presne odlíšiť, ktorý kontajner je na čo
Starosta obce – uviedol, že všetky kontajnery vo dvore obecného úradu sú na objemný odpad, jeden na
drobný stavebný odpad, menovky niekto odtrhol
Nariadenie č. 2/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č.2 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: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2019, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 45/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
úprave rozpočtu na rok 2019.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Úprava rozpočtu na rok 2019
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
(poníženie príjmov a výdavkov v súvislosti s ponížením normatívov na ZŠ po aktualizácii počtu žiakov
k 15.9.2019).
Uznesenie č. 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 46/2019 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:
Schválený
Rozdiel
Upravený
Zmena
rozpočet na
rozpočtu na
zmeny
rozpočet na rok
rok 2019
2019 v €
r.2019 v € dňa
rozpočtu na
02.12.2019
r. 2019 v €
v€
dňa 11.10.2019
Bežné príjmy
345 695
407 399
-2 204
405 195
Kapitálové príjmy

0

178 992

0

178 992

30 000

193 362

0

193 362

375 695

779 753

-2 204

777 549

297 763

Upravený
rozpočet na rok
2019 v €
dňa 11.10.2019
383 134

Zmena
rozpočtu na
r.2019 v € dňa
03.12.2019
-2 204

Zmena
rozpočtu
na rok 2019
v€
380 930

Kapitálové výdavky

55 600

374 287

0

374 287

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

0

22 332

375 695

779 753

-2 204

777 549

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2018 v €
Bežné výdavky

Výdavky spolu

Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2019.
PRÍJMY
bežné - zvýšené v súlade so skutočnosťou (hlavný dôvod – projekty z úradu práce)
VÝDAVKY
časť 5 – zvýšené na financovanie projektov z úradu práce
časť 6 – zvýšenie na odpady v súlade so skutočnosťou
časť 8 – zníženie výdavkov súvisiacich s opravami v ZŠ s MŠ
časť 13 – navýšenie miezd a poplatkov za BOZP
Uznesenie č. 47/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 47/2019 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5 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.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2019
v€
345 695

Zmena
rozpočtu
na rok 2019
v€
410 901

0

178 992

- 10

178 982

30 000

193 362

0

193 362

375 695

777 549

+ 5 696

783 245

Upravený
Návrh na
rozpočet na rok zmenu rozpočtu
2019 v €
na rok 2019
dňa 2.12.2019
v€
380 930
+ 9 839

Zmena
rozpočtu
na rok 2019
v€
390 769

Schválený
rozpočet na
rok 2019 v €
Bežné výdavky

Upravený
Návrh na
rozpočet na rok zmenu rozpočtu
2019 v €
na rok 2019
dňa 2.12.2019
v€
405 195
+ 5 706

297 763

Kapitálové výdavky

55 600

374 287

- 4 143

370 144

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

0

22 332

375 695

777 549

+ 5 696

783 245

Výdavky spolu

Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 – Oprava schodov v ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 48/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu schodov a priľahlého dvora pri
hlavnom vstupe do budovy ZŠ a MŠ v Hradišti pod Vrátnom z vlastných prostriedkov obecného
rozpočtu.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 9 – Detské ihrisko
Starosta obce informoval o dodatočnom schválení dotácie Úradu vlády SR na detské ihrisko vo výške
8.000,- €, ktoré bude realizované v roku 2020 a potrebe spolufinancovania z obecného rozpočtu.
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Uznesenie č. 49/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje spolufinancovanie projektu Detské
ihrisko Hradište pod Vrátnom vo výške najmenej 5% z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 – Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 50/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Starosta obce informoval, že rozpočet na budúci rok je navrhnutý na základe rozpočtu na rok 2019.
PRÍJMY – z podielových daní na rok 2020 sú navrhnuté rovnako ako na rok 2019, odhady Min. financií
SR sú však opatrnejšie (boli zverejnené neskôr než sme zverejnili návrh rozpočtu) a hovoria o tom, že asi
o cca 500 eur budú príjmy obce nižšie budúci rok než tento rok, preto treba byť opatrný s výdavkami
VÝDAVKY
časť 5 – odráža výdavky spojené s projektmi z úradu práce, cez ktorý budú pokračovať 3 zamestnanci aj
v roku 2020 (premietnuté aj v príjmovej časti rozpočtu)
časť 6 – zvýšenie nákladov na odpady
časť 7 – rezerva na opravu miestnych komunikácií, ale tieto prostriedky môžu byť v priebehu roka
prerozdelené na potrebné spolufinancovanie projektov – detské ihrisko, prípadne prístavbu šatní TJ,
prípadne nevyhnutné opravy miestnych komunikácií, spevnená plocha pri dome smútku, oprava WC
v dome smútku, atď.
časť 8 – premietnuté výdavky na opravu schodov v ZŠ s MŠ
časť 9 – nevyhnutné výdavky potrebné na dofinancovanie prístavby šatní TJ (zatiaľ nie je konečný
rozpočet)
časť 13 – premietnuté pravidelné tabuľkové zvyšovanie miezd v administratíve
V ostatných častiach nie sú plánované navyše výdavky okrem zabezpečenia štandardného chodu obce
(napr. verejné osvetlenie, údržba verejných budov, ciest a zelene).
Uznesenie č. 51/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom pre rok 2020 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 52/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom na roky 2021 – 2022 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 – Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2020
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 1. polrok 2020.
Uznesenie č. 53/2019:
Kontrola realizácie a spôsobu financovania Rekonštrukcie domu smútku
Termín: do konca júna 2020
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2019
Termín: do konca júna 2020
Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2019
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Termín: do konca júna 2020
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 – Zhodnotenie roka 2019
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
v roku 2019. Správa je prílohou k zápisnici. Pozval prítomných na Adventnú besedu 15.12.2019. Ďalej
poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obce, ZŠ s MŠ a miestnym organizáciám za spoluprácu
a sponzorom za podporu kultúrno-spoločenského diania v obci.
Bod 14 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 27.02.2020.
Patrik Rak – informoval o možnosti prebrať si Betlehemské svetlo v hasičskej zbrojnici 22.12.2019.
Marek Vajdák – informoval sa na možnosť zriadenia informačnej tabule na cintoríne s mapou a
menoslovom hrobov
Starosta obce – uviedol, že zriadenie a údržba takejto mapy by bola značne nákladná
Bod 15 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal spokojné vianočné sviatky a veľa
šťastia v novom roku 2020 a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Mgr. Martin Masár

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

Vladimír Dudák

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

zapisovateľka: Mária Marečková ...........................

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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