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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 20.02.2015 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Daniel Masár 
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. 1/2015:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Prerokovanie možnosti rozšírenia verejného osvetlenia 
5. Prerokovanie rekonštrukcií v budove obecného úradu 
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 
7. Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch v súvislosti s výstavbou nového 

vodovodu 
8. Informácia o plánovanej realizácii spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu 

pozemkových úprav 
9. Rôzne 
10. 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 12.12.2014:  
Uzn. 6   – schválené 
Uzn. 7   – schválené  
Uzn. 8   – schválené  
Uzn. 9   – schválené  
Uzn. 10 – schválené  
Uzn. 11 – schválené  
Uzn. 12 – vzaté na vedomie 
Uzn. 14 – schválené  
Uzn. 15 – schválené, splnené  
 
Bod 3  - Došlá pošta 
Jiří Turanský žiada o zavedenie verejného osvetlenia k domu s.č. 321 a údržbu obecnej komunikácie 
v časti Horný Koniec. 
K údržbe komunikácie uviedol starosta, že obec udržiava miestne komunikácie v rámci svojich 
technických a finančných možností zjazdné. 
Uznesenie č. 2/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí so zavedením verejného osvetlenia pred 
domom s. č. 321. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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RD Vrátno, Stanislav Leška, Igor Boledovič, Branislav Fukna žiadajú o vykonávanie zimnej 
a priebežnej údržby, ako aj rozšírenie verejného osvetlenia na prístupovú komunikáciu do areálu RD 
Vrátno. 
Starosta obce uviedol, že doteraz údržbu prístupovej komunikácie do areálu RD Vrátno si zabezpečovalo 
RD Vrátno, nakoľko sa jedná o ich prístupovú komunikáciu, navrhol preveriť vlastnícke vzťahy 
pozemkov, ako aj vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by vstúpila do rokovania so žiadateľmi, aby sa zistili 
podrobnosti žiadosti. 
 
Uznesenie č. 3/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny v zložení 
poslancov Dudák, D. Masár, Gregor, ktorú poveruje spolu so starostom obce rokovať so 
žiadateľmi: RD Vrátno, Stanislav Leška, Igor Boledovič, Branislav Fukna o ich požiadavkách na 
osvetlenie a údržbu prístupovej komunikácie do RD Vrátno. O priebehu rokovaní bude informovať 
obecné zastupiteľstvo. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Prerokovanie možnosti rozšírenia verejného osvetlenia 
 
Starosta obce navrhol vzhľadom na úspory na prevádzke verejného osvetlenia zjednotiť časy verejného 
osvetlenia v letnom a zimnom období. 
 
Uznesenie č. 4/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí, aby celoročne bolo verejné osvetlenie v obci 
v prevádzke ráno od 4.30 hod. a večer do 23.00 hod. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Prerokovanie rekonštrukcií v budove obecného úradu 
 
Uznesenie č. 5/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s opravou kanalizácie na prízemí budovy 
obecného úradu v miestnosti kaderníctva, predmetom ktorej je odkanalizovanie sanitárnych 
zariadení v miestnosti kaderníctva s vyústením do existujúcej žumpy pred budovou obecného 
úradu na náklady obce. Za týmto účelom bude upravený rozpočet. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 6/2015:    
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s nákupom a položením dlažby na schodoch 
a na prvom poschodí v budove obecného úradu na náklady obce. Za týmto účelom bude upravený 
rozpočet. Dodávateľa  vyberie komisia pre výberové konanie. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6  - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 
 
Kontrolórka predniesla správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2014, ktorá je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 7/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2014. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 7 -  Prerokovanie výrubu drevín na obecných pozemkoch v súvislosti s výstavbou nového 
vodovodu 
 
Starosta obce informoval, že v procese realizácie diela „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ je 
požiadavka zo strany investora BVS, a.s. na výrub 2 ks stromov – topoľ čierny o obvode 250 cm 
meraných vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve obce. 
 
Uznesenie č. 8/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí, aby drevo, ktoré zostane po výrube drevín 
na obecných pozemkoch v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ bolo 
predmetom predaja za najvýhodnejšiu cenu, pričom OZ požaduje, aby kmene stromov boli 
porezané na minimálnu dĺžku 4,20 m.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Informácia o plánovanej realizácii spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu 
pozemkových úprav 
 
Starosta obce informoval, že v rámci schváleného a do katastra nehnuteľností už zapísaného projektu 
pozemkových úprav má Ministerstvo pôdohospodárstva SR v pláne realizovať spoločné zariadenia 
a opatrenia, pričom prioritne by mali byť realizované komunikačné opatrenia pred ekologickými. 
Ministerstvo plánuje preinvestovať v k ú. Hradište pod Vrátnom cca 500 tis. eur vrátane projektovej 
dokumentácie. Do roku 2020 by mali byť realizované okrem iného najmä nasledovné úseky: oprava cesty 
na cintorín, asfaltová komunikácia na Baranie Rohy, do Rakovej a Pri Kríži. 
 
Bod  9 – Rôzne 
 
Uznesenie č. 9/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí, aby strategický dokument Plán rozvoja 
obce na roky 2014 – 2020 v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z. spracovalo pre Obec Hradište pod 
Vrátnom Občianske združenie Podhoran so sídlom v Plaveckom Petri. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 10/2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí, aby obec Hradište pod Vrátnom uzatvorila 
zmluvu o poskytovaní právnej pomoci, predmetom ktorej bude poskytovanie právneho 
poradenstva, konzultácií, vysvetlení, odpovedí a spracovanie a revízia podkladov a právnych 
dokumentov podľa požiadaviek a potrieb klienta, prípadne jeho zastupovanie pred súdmi alebo 
pred inými orgánmi na základe plnomocenstva podľa potrieb klienta. Dodávateľa právnych služieb 
vyberie Komisia pre výberové konania. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k uzavretiu 
takejto zmluvy. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: Vulgan.    
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 24.4.2015 a pozval 
prítomných na podujatie obce – Beseda o M. R. Štefánikovi 13.3.2015 s p. učiteľom Uhlíkom 
a Vrátnofest 13.6.2015 s hlavnými hosťami Bukasový Masív. OZ Veterány. EU organizuje dňa 25.7.2015 
cez našu obec jazdu nostalgickým vlakom pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika. 
Ďalej informoval o iniciatíve, ktorú rozbehol spolu s primátorkou Brezovej pod Bradlom 
o znovuzavedenie osobnej železničnej dopravy v úseku Jablonica- Brezová pod Bradlom. 
Od 1.4.2015 by mala obec dostať cez úrad práce cca 3-4 pracovníkov do konca roka 2015.  
Ďalej starosta obce informoval, že za zástupcu starostu menoval poslanca Vladimíra Dudáka a poslanci 
M. Masár, Mrázová a Sopúch sa vzdali poslaneckej odmeny. 
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E. Kňazovičová – informovala sa na výrub stromov, ktorý požaduje PSJ Hydrotranzit, či ako vlastníčka 
bude musieť vysádzať stromy po výrube,  upozornila na odokrytú šachtu pred p. Pantúčkom a nefunkčný 
most zhora hájenky 
starosta obce – informoval, že povinnosť náhradnej výsadby alebo uhradenia finančnej náhrady má ten, 
komu bude vydané rozhodnutie na výrub, teda ak žiada PSJ Hydrotranzit, tak žiadateľ bude musieť 
znášať aj náhradnú výsadbu, príp. finančnú náhradu 
T. Blanárik  – pripomienkoval vysokú daň za ostatnú plochu, vzhľadom k tomu, že po pozemkových 
úpravách vzniklo v obci 189 ha ostatnej plochy, čo by malo činiť cca 19.000 eur dane, z toho len Urbár 
by mal zaplatiť 11.000 eur dane za ostatnú plochu, navrhol, aby obec oslobodila od dane niektoré plochy 
v rámci ostatnej plochy alebo OZ znížilo sadzbu dane. 
starosta obce – pripomenul, že obec nemenila výšku dane z nehnuteľností od roku 2012 a upozornil, že  
zmeny vo VZN o dani z nehnuteľností môžu nastať len k 1.1. kalendárneho roka 
 
Bod 9 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Mgr. Martin Masár    ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
                 
 
 
Daniel Masár  ..........................                                
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


