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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 18.09.2015 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Vladimír Dudák  
                                         Peter Vulgan 
Zapisovateľka:                 Mária Mare čková 
 

        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, 
Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan a OZ je uznášania schopné. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 38/2015:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o triedenom zbere komunálnych odpadov 
5. Prerokovanie použitia obecných pozemkov na prístupovú cestu k studniam Holdošov 

Mlyn 
6. Predaj obecných nehnuteľností 
7. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2015 
8. Opravy miestnych komunikácií – cesta k Domu smútku 
9. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015 
10. Úprava rozpočtu na rok 2015 
11. Analýza školského roka 2014/2015 
12. Výrub drevín na verejných priestranstvách 
13. Návrh na udelenie ceny obce básnikovi Jánovi Rakovi in memoriam 
14. Rôzne 
15. Záver 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 19.06.2015:  
Uzn. č. 21/2015 – schválené 
Uzn. č. 22/2015 – plní sa 
Uzn. č. 23/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 24/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 25/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 26/2015 – schválené bez výhrad 
Uzn. č. 27/2015 – schválené 
Uzn. č. 28/2015 – schválené 
Uzn. č. 29/2015 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 30/2015 – schválené 
Uzn. č. 31/2015 – schválené, zatiaľ nesplnené 
Uzn. č. 32/2015 – schválené 
Uzn. č. 33/2015 – schválené 
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Uzn. č. 34/2015 – schválené, splnené, ale s ohľadom na praktickosť a finančnú výhodnosť bol na podlahu 
školského klubu nalepený koberec 
Uzn. č. 35/2015 – splnené 
Uzn. č. 36/2015 – schválené, podmienky zatiaľ nesplnené, BVS, a.s. nereagovala doteraz 
Uzn. č. 37/2015 – splnené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
DHZ Hradište pod Vrátnom žiada o schválenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vybúraním nenosnej 
priečky a zväčšením tak priestorov garáže. 
 
Uznesenie č. 39/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje stavebné úpravy v budove Hasičskej 
zbrojnice podľa požiadaviek DHZ Hradište pod Vrátnom. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Návrh zmluvy o budúcej zmluve o triedenom zbere komunálnych odpadov 
Starosta obce informoval o zmene legislatívy v oblasti triedeného zberu odpadu v mestách a obciach, 
podľa ktorého si majú mestá a obce vybrať len jednu oprávnenú organizáciu v oblasti triedeného zberu 
komunálneho odpadu. 
 
Uznesenie č. 40/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje uzatvorenie zmluvy podľa § 59 ods. 2 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spoločnosťou 
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava a poveruje starostu obce podpisom tejto zmluvy.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Prerokovanie použitia obecných pozemkov na prístupovú cestu k studniam Holdošov Mlyn 
Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s., ktorá zastupuje spoločnosť BVS, a.s., 
o súhlas obce k realizácii objektov Príjazdové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rozšírenie 
vodného zdroja Holdošov Mlyn. 
 
Uznesenie č. 41/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje realizáciu stavby Príjazdové 
komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn a tiež 
neschvaľuje realizáciu príjazdovej komunikácie na pozemku parc. č. 9752 vo vlastníctve obce, 
nakoľko spoločnosť BVS, a.s. neplní podmienky obce zo dňa 19.6.2015. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Predaj obecných nehnuteľností 
Starosta obce prečítal žiadosť pani Zuzany Knox o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, pričom má 
záujem využiť predkupné právo ako spoluvlastníčka.   
 
Uznesenie č. 42/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 9 ods.2 písm. a) a § 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 
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, a to nehnuteľnosti parcelu KNC č. 9939 o výmere 217 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie vedenú na liste vlastníctva č. 2355 vo vlastníctve obce v ½, parcelu KNC č. 9937 
o výmere 449 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcelu KNC č. 9933 o výmere 2600 
m2, druh pozemku ovocné sady vedených na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 spolu 
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s príslušenstvom na týchto pozemkoch v prospech nadobúdateľa Zuzana Knox, Piešť II., č. 98, 
Detva. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 500,00 eur. 
Zdôvodnenie: V prípade pozemku KNC č. 9939 využíva nadobúdateľ predkupné právo z titulu 
spoluvlastníctva. V prípade nehnuteľností KNC. č. 9937 a 9933 sa jedná o priľahlú plochu okolo 
stavby, ktorá je súkromným vlastníctvom nadobúdateľa a svojou povahou sú tieto nehnuteľnosti 
nevyužiteľné pre účely obce.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2015 
Obecná kontrolórka predniesla správu o výsledku kontroly za I. polrok 2015, ktorá je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 43/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2015 bez výhrad.   
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Opravy miestnych komunikácií – cesta k Domu smútku 
 
Uznesenie č. 44/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu miestnej komunikácie k Domu 
smútku na parc. č. KNC  107/4 a 8785/3 v úseku od s. č. 23 po sochu sv. Vendelína vyfrézovaním 
a vyasfaltovaním.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu na úpravu rozpočtu na r. 2015, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 45/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2015. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Úprava rozpočtu na rok 2015 
Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu zahŕňa najmä zvýšené príjmy z dotácie z Ministerstva financií 
SR na opravu miestnych komunikácií platbu z PPA za Rekonštrukciu a modernizáciu zasadačky a WC 
v budove obecného úradu. Výdavky sú v prevažnej miere premietnuté do opráv miestnych komunikácií, 
ktoré predstavujú takmer 15% z celkových výdavkov obce. 
 
Uznesenie č. 46/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 46/2015 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 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Návrh na  
zmenu 

rozpočtu  
na rok 2015 

v € 

     Zmena   
     rozpočtu  
na rok 2015 

v € 

Bežné príjmy  238 504 301 049 + 17 281 318 330 
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Kapitálové príjmy 0         0 + 6 000         6 000 

Finančné operácie príjmové  0 23 900 0 23 900 

Príjmy spolu  238 504 324 949 + 23 281 348 230 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2015  

v € 

Návrh na  
zmenu 

rozpočtu  
na rok 2015 

v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2015 
v € 

Bežné výdavky  214 604 291 349 + 22 981 314 330 

Kapitálové výdavky 0   9 700 + 300    10 000 

Finančné operácie výdavkové 23 900 23 900 0 23 900 

Výdavky spolu  238 504 324 949 + 23 281 348 230 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Analýza školského roka 2014/2015 
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŚ s MŠ 
Hradište pod Vrátnom. 
 
Uznesenie č. 47/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
materskej a základnej školy za školský rok 2014/2015 tak, ako bola predložená v návrhu na 
rokovanie OZ.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Výrub drevín na verejných priestranstvách 
 
Uznesenie č. 48/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje výrub ihli čnatých drevín 
v bezprostrednej blízkosti budovy obecného úradu, usychajúceho ihličnatého stromu „v ohrádke“ 
medzi sochami Panny Márie a sv. Floriána, usychajúcej lipy na autobusovej zastávke a ihličnatého 
stromu pri vstupe na nový cintorín. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Návrh na udelenie ceny obce básnikovi Jánovi Rakovi in memoriam 
 
Uznesenie č. 49/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/90 Zb. v 
znení neskorších zmien a doplnkov udeľuje cenu obce básnikovi Jánovi Rakovi in memoriam za 
vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej oblasti. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 11.12.2015. 
Ďalej informoval o ukončení rekonštrukčných prác v interiéri obecného úradu výsledkom, ktorých sú 
nové podlahy v niektorých kanceláriách, dlažba na chodbách a schodoch a zrekonštruované 
a sprevádzkované toalety na prízemí obecného úradu, ako aj zrealizovaných výmenách ďalších okien 
v budove ZŠ s MŠ a zakúpení umývačky riadu do kuchynky pri zasadačke obecného úradu. 
Pozval prítomných na plánované podujatia obce a organizácií pôsobiacich v obci:  
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Plameň 26.9.2015 – jesenné kolo detskej hasičskej súťaže 
Stretnutie jubilantov 8.11.2015, ktoré bude tento rok spojené aj s mesiacom úcty k starším, teda 
stretnutím s dôchodcami, 
Pietna spomienka pri pomníku padlých 11.11.2015 
Hodová zábava 14.11.2015 
Adventná beseda, ktorá bude venovaná 100. výročiu narodenia nášho rodáka nadrealistického básnika 
Jána Raka. 
kontrolórka obce - informovala, že ju oslovila pani Oľga Michálková mailom, či by poslanci zvážili 
oživenie uvítanie do života novonarodených detí 
poslanec Vulgan – upozornil na potrebu očistenia od prerastenej trávy asfaltovú cestu na cintoríne, 
pokosenia okolia futbalového ihriska a očistenia studničky na cintoríne 
poslanec Sopúch – navrhol orezať suché konáre na cintoríne z líp, kde padajú 
poslanec Masár – upozornil na potrebu častejšieho kosenia detského ihriska 
zástupca starostu Dudák – informoval sa, či má obec nejakú zmluvu na individuálny zber odpadu pre 
občanov 
starosta – odpovedal, že obecný úrad má zmluvu s Technickými službami v Senici, ale že občania môžu 
individuálne voziť odpad do ktoréhokoľvek zberného dvora 
 
Bod 15 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Vladimír Dudák  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
                 
 
 
Peter Vulgan            ..........................                                
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                    
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


