ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 15.12.2017
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Vladimír Dudák
Elena Mrázová
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) sú prítomní poslanci: Dudák, D.
Masár, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Neprítomní a ospravedlnili sa: Gregor, M. Masár,
Vulgan.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ, pričom navrhol vypustiť z rokovania bod č. 4
Predaj obecných pozemkov, nakoľko nebola prítomná 3/5-ová väčšina všetkých poslancov. Poslanci OZ
schválili program v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 50/2017:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Prerokovanie návrhu pre voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
6. Budovanie stánkov vo dvore kultúrneho domu
7. Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch
8. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017
9. Úprava rozpočtu na rok 2017
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
12. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2018
13. Zhodnotenie roka 2017
14. Rôzne
15. Záver
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 2 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 24.8.2017:
Uzn. č. 37/2017 – neschválená oprava MK Za Vršky pre rok 2017
Uzn. č. 38/2017 – neschválené
Uzn. č. 39/2017 – schválené
Uzn. č. 40/2017 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 41/2017 – schválený Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Uzn. č. 42/2017 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 43/2017 – schválené
Uzn. č. 44/2017 – schválené
Uzn. č. 45/2017 – schválené
Uzn. č. 46/2017 – vzaté na vedomie
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Uzn. č. 47/2017 – schválené, zmena rozpočtu
Uzn. č. 48/2017 – schválené
Uzn. č. 49/2017 – schválené
Nariadenie č. 1/2017 – schválené VZN č. 44/2017
Bod 3 - Došlá pošta
Ing. Lucia Sandtner, PhD – žiada o odstránenie nelegálnej skládky odpadu v katastri obce
Starosta obce uviedol, že nelegálne skládky sú priebežne odstraňované pracovníkmi obce a komplexne
vždy v jarnom období v rámci podujatia Čistý chotár.
Uznesenie č. 51/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie list Ing. Lucie Sandtner, PhD.
týkajúci sa odpadov. Odpady sú komplexne likvidované v jarnom období v spolupráci s miestnymi
organizáciami v rámci projektu Čistý chotár.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bc. Alena Vašková – žiada o zmenu v užívaní stavby v priemyselnej budove (píle) zmeniť 5 bývalých
kancelárií na miestnosti na ubytovanie
Uznesenie č. 52/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k zmene stavby s. č. 330 na
ubytovňu.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Jozef Ščepko – poďakoval listom za poskytnutie dotácie na opravu veže kostola
Uznesenie č. 53/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie list vdp. Jozefa Ščepku.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Prerokovanie návrhu pre voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica
Okresný súd Senica žiada predložiť návrh osôb pre voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica, ktorí by
sa zúčastňovali pojednávaní.
Keďže neboli predložené žiadne návrhy, obecné zastupiteľstvo o návrhu pre voľbu prísediacich pre
Okresný súd Senica nerozhodlo.
Bod 5 - Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 40/2015 o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Nariadenie č. 2/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2015 o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, ako bolo
predložené v návrhu na rokovanie OZ v znení dodatku: V prílohe č. 2 sa mení označenie takto:
Príloha č. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 40/2015 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Budovanie stánkov vo dvore kultúrneho domu
Starosta obce informoval o ustanovenej pracovnej skupine v zložení poslancov M. Masár, Gregor,
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D. Masár a Vulgan, ktorá mala koordinovať práce na budovaní altánkov vo dvore kultúrneho domu
s termínom do 30.11.2017. Za týmto účelom Pozemkové spoločenstvo – Urbár schválilo poskytnutie
drevnej hmoty na koreni. Po vyhodnotení nákladov na ťažbu, úpravu dreva a realizáciu, navrhuje
pracovná skupina zakúpiť hotové altánky.
Uznesenie č. 54/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zakúpenie hotových altánkov do dvora
kultúrneho domu v roku 2018.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch
Uznesenie č. 55/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje výrub dvoch ihličnatých stromov
stojacich pri vstupe na cintorín z fortny po pravej a ľavej strane, ktoré rastú na pozemku, ktorý je
v správe obce.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2017, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 56/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu na rok 2017.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Úprava rozpočtu na rok 2017
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(navýšenie príjmov a výdavkov v súvislosti so 6%-ným navýšením platov pedagogických zamestnancov).
Uznesenie č. 57/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 57/2017 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 2017 v €
2017 v €
r.2017 v € rozpočtu na
dňa 24.8.2017
3.11.2017
r. 2017 v €
Bežné príjmy
270 219
323 425
+358
323 783
Kapitálové príjmy

0

12 571

12 571

Finančné operácie príjmové

0

43 426

43 426

270 219

379 422

+358

379 780

245 719

Upravený
rozpočet na rok
2017 v €
dňa 24.8.2017
315 081

Zmena
rozpočtu na
r.2017 v €
3.11.2017
+358

Rozdiel
zmeny
rozpočtu na
r. 2017 v €
315 439

0

39 841

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2017 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

39 841
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Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

24 500

24 500

270 219

379 422

24 500
+358

379 780

Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(navýšenie počtu žiakov k 15.9.2017).
Uznesenie č. 58/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 58/2017 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
Zmena
Upravený
Rozdiel
rozpočet na
rozpočet na rok rozpočtu na
zmeny
rok 2017 v €
2017 v €
r.2017 v € rozpočtu na
dňa 3.11.2017
13.11.2017 r. 2017 v €
Bežné príjmy
270 219
323 783
+6 823
330 606
Kapitálové príjmy

0

12 571

12 571

Finančné operácie príjmové

0

43 426

43 426

270 219

379 780

+6 823

386 603

245 719

Upravený
rozpočet na rok
2017 v €
dňa 3.11.2017
315 439

Zmena
rozpočtu na
r.2017 v €
13.11.2017
+6 823

Rozdiel
zmeny
rozpočtu na
r. 2017 v €
322 262

0

39 841

39 841

24 500

24 500

24 500

270 219

379 780

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2017 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

+6 823

386 603

Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce uviedol, že návrh úpravy rozpočtu zahŕňa najmä:
Príjmy:
Voľby do VÚC 2017, dotácie na ZŠ v súvislosti so zvýšením počtu žiakov k 15.9.2017
Výdavky:
4 – voľby do VÚC
8 – upravené výdavky na mzdy v ZŠ s MŠ v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov v ZŠ
a v súvislosti so zvyšovaním platov v zmysle platnej legislatívy
9-zvýšenie výdavkov na energie v šatniach TJ
10-KD – gamatky v miestnosti pre muzikantov
13-úprava platov zamestnancov verejnej správy v súvislosti s memorandom vlády a ZMOS
Uznesenie č. 59/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 59/2017 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.
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Schválený
rozpočet na
rok 2017
v€
270 219

Upravený
rozpočet na rok
2017 v €
dňa 13.11.2017
330 606

Návrh na
Zmena
zmenu
rozpočtu na
rozpočtu na rok 2017v €
r.2017 v €
+1 648
332 254

Kapitálové príjmy

0

12 571

12 571

Finančné operácie príjmové

0

43 426

43 426

270 219

386 603

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2017 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

+1 648

388 251

245 719

Upravený
rozpočet na rok
2017 v €
dňa 13.11.2017
322 262

Návrh na
Zmena
zmenu
rozpočtu na
rozpočtu na rok 2017v €
r.2017 v €
+1 648
323 910

0

39 841

39 841

24 500

24 500

24 500

270 219

386 603

+1 648

388 251

Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 60/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Starosta obce informoval, že rozpočet na budúci rok je navrhnutý na základe rozpočtu na rok 2017.
Príjmy: podielové dane sú navrhnuté rovnako ako bol odhad MF SR pre rok 2017 (odhad pre rok 2018
ešte nie je, ale mali by byť vyššie než je v návrhu rozpočtu), ďalej sú zvýšené príjmy pre ZŠ vzhľadom na
vyšší počet žiakov, ostatné príjmy sú navrhnuté obdobne ako pre rok 2017
Výdavky: podobné ako pre rok 2017, hlavné rozdiely sú tieto:
časť 5 – 5023 € na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice (plynové kachle 3 ks+vnútorný plynovod, výmena
garážovej brány, vybetónovanie plochy pod novú garáž), v prípade získania dotácie na opravu hasičskej
zbrojnice z Min. vnútra SR budú tieto náklady financované z dotácie
časť 7 – na opravu miestnych komunikácií zatiaľ nie sú naplánované výdavky, toto bude možné zmeniť
pri úprave rozpočtu v roku 2018, kedy bude možné čerpať na kapitálové výdavky pre rok 2018 financie
z rezervného fondu a uvoľnia sa tak finančné prostriedky na bežné výdavky
časť 8 – zvyšujú sa výdavky na vzdelávanie v dôsledku zvýšeného počtu žiakov a otvorenia ďalšej triedy
v ZŠ, plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu WC v ZŠ aj v MŠ
časť 10 – 3000 € na nákup stánkov do dvora KD
časť 13 – znižujú sa výdavky na budovu obecného úradu, pretože pre rok 2018 nie sú plánované žiadne
významné opravy budovy obecného úradu
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Uznesenie č. 61/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom pre rok 2018 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 62/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod
Vrátnom na roky 2019 – 2020 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 - Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2018
Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 predniesla kontrolórka obce:
Kontrola realizácie a spôsobu financovania vybudovania kamerového systému v roku 2017
Termín: do konca apríla 2018
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2017
Termín: do konca júna 2018
Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2017
Termín: do konca júna 2018
Uznesenie č. 63/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje plán činností hlavného kontrolóra obce
na 1. polrok 2018 tak, ako bol prednesený.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 – Zhodnotenie roka 2017
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce
v roku 2017. Správa je prílohou k zápisnici. 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 23.2.2018
a informoval o podanej žiadosti na PPA na nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu domu smútku
(žiadosť podaná v novembri 2017).
Zástupca starostu V. Dudák - navrhol zvýšiť plat starostovi obce o 10 % z funkčného platu pre starostu
obce.
Uznesenie č. 64/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom na základe § 4 ods. 2 druhá veta zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018 schvaľuje
zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Hradište pod Vrátnom o 10%.
Za: Dudák, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
starosta – poďakoval za dôveru poslancom OZ a uviedol, že sa vždy snažil robiť to, čo sa v danej chvíli
pre obec urobiť dalo v spolupráci aj s poslancami OZ
poslanec Sopúch - upozornil na problematiku psov pani Štefánie Ňuňukovej, ktorej psy napádajú deti
a sú nebezpeční aj pre obyvateľov
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starosta – informoval, že bol na obhliadke spolu s poslancom M. Masárom, pričom pani Ňuňuková
sľúbila nápravu, ďalej upozornil, že sa nejedná o našu štátnu občianku, pričom v obci žije ako
bezdomovkyňa, a obec nemá náhradné bývanie, ktoré by jej mohla poskytnúť
Viliam Filo, Jablonica - žiadal o odpustenie poplatku za komunálny odpad pre rok 2017 z dôvodu, že
nevyužíva rodinný dom, ktorý v obci vlastní
zástupca starostu V. Dudák – upozornil, že predmetná záležitosť nie je v rozhodovacej kompetencii
obecného zastupiteľstva
Bod 15 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Vladimír Dudák

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

Elena Mrázová

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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