ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 14.12.2018
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Stanislav Sopúch
Daniel Masár
Zapisovateľka:
Mária Marečková
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: Gregor,
D. Masár, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Dudák sa ospravedlnil z pracovných
dôvodov.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj obecných pozemkov
5. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018
6. Úprava rozpočtu na rok 2018
7. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
9. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2019
10. Návrh na udelenie čestného občianstva
11. Rôzne
12. Záver
Za: Gregor, D. Masár, 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 26.10.2018:
Uzn. č. 67/2018 – schválené
Uzn. č. 68/2018 – schválené, zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2019
Uzn. č. 69/2018 – schválené, GP zatiaľ nevyhotovený
Uzn. č. 70/2018 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 71/2018 – schválené, do návrhu rozpočtu na rok 2019 nezahrnuté, bude zvážené pri úprave
rozpočtu
Uzn. č. 72/2018 – schválené, prevod zatiaľ neuskutočnený
Uzn. č. 73/2018 – schválené
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2018:
Uzn. č. 1 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 2 – schválené, poverenie poslanca
Uzn. č. 3 – schválené, zriadenie komisie a voľba jej predsedu a členov
Uzn. č. 4 – schválené, zriadenie komisie a voľba jej predsedu a členov
Uzn. č. 5 – schválené, zvýšenie platu starostu obce o 10%
Bod 3 - Došlá pošta
Michaela Slezáková – žiada o vyjadrenie k zmene užívania stavby (býv. stavohmoty)
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Uznesenie č. 2:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k zmene stavby s. č. 36 na parcele č.
894/12 na výrobné priestory a sklad potravín.
Za: Gregor, D. Masár, 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. 3:
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. g) 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 KNC parcely č. 11122 o výmere 176 m2 , druh pozemku ostatné plochy vedenej na
liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľa Marka Parajku,
Mlynská 11, Cífer. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 6,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve
nadobúdateľa a svojou povahou je nevyužiteľná 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: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2018, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 4:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu na rok 2018.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Úprava rozpočtu na rok 2018
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
(navýšenie príjmov a výdavkov v súvislosti s navýšením normatívov na ZŠ po aktualizácii počtu žiakov
k 15.9.2018).
Uznesenie č. 5:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 5 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
Upravený
Zmena
Rozdiel
rozpočet na
rozpočet na rok
rozpočtu na
zmeny
rok 2018
2018 v €
r.2018 v € dňa
rozpočtu na
v€
dňa 11.08.2018
22.11.2018
r. 2018 v €
Bežné príjmy
320 206
372 508
+ 1 178
373 686
Kapitálové príjmy

0

13 500

0

13 500

Finančné operácie príjmové

0

55 930

0

55 930
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320 206

441 938

+ 1 178

443 116

272 923

Upravený
rozpočet na rok
2018 v €
dňa 11.08.2018
334 398

Zmena
rozpočtu na
r.2018 v € dňa
22.11.2018
+ 1 178

Zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
335 576

Kapitálové výdavky

23 353

83 610

0

83 610

Finančné operácie výdavkové

23 930

23 930

0

23 930

320 206

441 938

+ 1 178

443 116

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2018 v €
Bežné výdavky

Výdavky spolu

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce uviedol, že návrh úpravy rozpočtu zahŕňa najmä:
Príjmy:
bežné príjmy zvýšené o platby za stravu, vratky z RZZP, normatívy na ZŠ, projekty z úradu práce, ktoré
sú následne premietnuté aj vo výdavkoch
kapitálové príjmy – zvýšené o dotáciu 30.000,- staveb. úpravy Požiar. zbroj. + garáže,
príjmy z predaja pozemkov
finančné operácie – nevyčerpané fin. prostr. z min. r. – prenesený zostatok potravin. účtu ŠJ
Výdavky:
časť 4 – kap. výdavky znížené o pôv. plánované parkovisko pri dome smútku, ktoré sa v tomto roku
neuskutočnilo z dôvodu legislatívnych problémov medzi PPA a MAS Podhoran, kap. výdavky upravené
na 4.650,- € z dôvodu úhrady projektovej dokumentácie vyplývajúcej zo zmluvy na Rekonštrukciu domu
smútku (financie budú refundované cez PPA v budúcom období)
časť 5 – zvýšené výdavky na projekt z úradu práce – upratovačka v ZŠ s MŠ
časť 8 – navýšené výdavky na potraviny v ŠJ
časť 9 – úspora na energiách v šatniach TJ, výdavok na revíziu detského ihriska
časť 10 – znížené bežné výdavky z dôvodu nerealizácie vybavenia kuchyne v KD
časť 11 – znížené výdavky na kosca, ktorý bol zabezpečovaný cez úrad práce
Celkovo je upravený rozpočet na rok 2018 prebytkový, nakoľko prenášame dotáciu na stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice do budúceho roka.
Uznesenie č. 6:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 6 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.
Schválený
Upravený
Návrh na
Zmena
rozpočet na
rozpočet na rok
zmenu
rozpočtu na
rok 2018
2018 v €
rozpočtu na r. 2018 v €
v€
dňa 22.11.2018 r.2018 v €
Bežné príjmy
320 206
373 686
+6 592
380 278
Kapitálové príjmy

0

13 500

+30 972

44 472

Finančné operácie príjmové

0

55 930

-11 342

44 588

320 206

443 116

+26 222

469 338

Upravený
rozpočet na rok
2018 v €

Návrh na
zmenu
rozpočtu na

Zmena
rozpočtu na
r. 2018 v €

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2018
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v€
272 923

dňa 22.11.2018
335 576

r.2018 v €
+709

336 285

Kapitálové výdavky

23 353

83 610

-5 649

77 961

Finančné operácie výdavkové

23 930

23 930

0

23 930

320 206

443 116

-4 940

438 176

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 7:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Starosta obce informoval, že rozpočet na budúci rok je navrhnutý na základe rozpočtu na rok 2018.
Príjmy: podielové dane sú navrhnuté podľa odhadu skutočnosti pre rok 2018, ostatné príjmy sú navrhnuté
obdobne ako pre rok 2018
Výdavky: podobné ako pre rok 2018, hlavné rozdiely sú tieto:
časť 5 – 1600 € na spolufinancovanie rekonštrukcie has. zbrojnice a garáže – kapitál.výd.
časť 7 – 3.000 € na zhotovenie žľabu na miestnej komunikácii pri p. Marcelovi Pantúčkovi (uzn. č.
51/2018, nie je tam zahrnutá oprava mosta pri hájenke), 3.000 € na spevnenie brehov potoka v Hornom
konci pri p. Mrázovej (uzn. č. 68/2018), na rekonštrukcie miestnych komunikácií nie sú naplánované
výdavky, toto bude možné zmeniť pri úprave rozpočtu v roku 2019, kedy bude možné čerpať na
kapitálové výdavky pre rok 2019 financie z rezervného fondu
časť 8 – plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu WC v ZŠ (12.000 €) aj v MŠ (12.000 €)
časť 11 – bežné výdavky na polovičný plat+odvody kosca na 9 mesiacov, v prípade žeby toto nebolo
možné zrealizovať cez projekt z úradu práce
Uznesenie č. 8:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom pre rok 2019 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 9:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom na roky 2020 – 2021 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2019
Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 predniesla kontrolórka obce:
Kontrola realizácie a spôsobu financovania čiastočnej výmeny verejného osvetlenia v roku 2018
Termín: do konca apríla 2019
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2018
Termín: do konca júna 2019
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Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2018
Termín: do konca júna 2019
Uznesenie č. 10:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje plán činností hlavného kontrolóra obce
na 1. polrok 2019 tak, ako bol prednesený.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Návrh na udelenie čestného občianstva
Starosta obce informoval o pripravovanej Adventnej besede 16.12.2018 a navrhol pri príležitosti 20.
výročia politických zmien na Slovensku udeliť čestné občianstvo chalupárovi, bývalému dvojnásobnému
premiérovi SR pánovi Mikulášovi Dzurindovi.
Uznesenie č. 11:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §11 ods. 4 písm. o) zákona SNR č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov udeľuje čestné občianstvo Obce Hradište pod
Vrátnom Mikulášovi Dzurindovi za šírenie dobrého mena obce a rozvoj demokracie.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 – Rôzne
Starosta obce o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 1.3.2019 a informoval
o schválenej dotácii 15.000,- € z prostriedkov EÚ na vybudovanie niekoľkých verejných prístupových
bodov na bezplatný wifi internet v obci v rámci projektu WIFI4EU.
Ďalej informoval o zmenách úradných hodín obecného úradu a zavedení podateľne od 1.1.2019, ako aj
o zmene spôsobu krátkodobého prenájmu obecných priestorov a zmene spôsobu objednávania vývozu
žúmp. Tieto informácie budú uvedené aj v obecných VrátNovinách 2018.
Zástupca starostu M.Masár - navrhol schváliť odmenu kontrolórke obce vo výške 30% mesačne od
1.12.2018
pani J. Michálková – navrhla vybudovať tabuľu oznamov pred obecným úradom, ktorá by slúžila
výlučne na smútočné oznamy
Uznesenie č. 12:
Obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom na základe § 11 ods. 4 písm. j) posledná veta a
§ 18c ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2018 schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému
kontrolórovi vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:
Stanislav Sopúch

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

Daniel Masár

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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