ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 23.02.2018
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Mgr. Martin Masár
Peter Vulgan
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: Gregor, D.
Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan 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. 1/2018:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj a prenájom obecných nehnuteľností
5. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2017
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2017
7. Rekonštrukcia WC v ZŠ a MŠ
8. Dom smútku – spevnené plochy
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018
11. Úprava rozpočtu na rok 2018
12. Prerokovanie Dodatku č. 2 programu rozvoja obce na roky 2015-2020
13. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2017
14. Rôzne
15. Záver
Za: 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 15.12.2017:
Uzn. č. 50/2017 – schválené
Uzn. č. 51/2017 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 52/2017 – schválené
Uzn. č. 53/2017 – vzaté na vedomie
Nar. č. 2/2017 – schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2015
Uzn. č. 54/2017 – schválené
Uzn. č. 55/2017 – schválené
Uzn. č. 56/2017 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 57/2017 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu na r. 2017
Uzn. č. 58/2017 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu na r. 2017
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Uzn. č. 59/2017 – schválená úprava rozpočtu na r. 2017
Uzn. č. 60/2017 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 61/2017 – schválený rozpočet na rok 2018
Uzn. č. 62/2017 – vzatý na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019-2020
Uzn. č. 63/2017 – schválené
Uzn. č. 64/2017 – schválené
Bod 3 - Došlá pošta
zahrnutá v ďalšom bode
Bod 4 - Predaj a prenájom obecných nehnuteľností
Miloš Filo a manž. Andrea – žiadajú o odkúpenie pozemku o výmere cca 115 m2 na obecnom pozemku
p.č. KNC 10094/1 v mieste pri parc. č. 113/5 (Vlčie jamy) a pozemku o výmere 126 m2 na obecnom
pozemku p.č. KNE 113/1 pri parcelách KNC 401,402,406 (Za vršky). Miestna obhliadka bola vykonaná
poslancami OZ dňa 13.12.2017 a 21.2.2018.
Uznesenie č. 2/2018:
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
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to a to predaj nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č.
36669563-4/2018, úradne overeného 26.1.2018, novovytvorenej parcele KNC č. 10094/3 o výmere
115 m2 z KNC parcely 10094/1, druh pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 2511
vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľov Miloša Filu a manž. Andrei rod. Masárovej,
Hradište pod Vrátnom č. 182. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve
nadobúdateľov svojou povahou je nevyužiteľná pre účely obce.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu na
náklady obce na parc. č. 113/1 v blízkosti pozemku KNC 6158/8 za účelom vysporiadania pozemkov
pod miestnou komunikáciou.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Miroslav Pytlík a manž. Mária – žiadajú o odkúpenie pozemku o výmere cca 300 m2 na obecnom
pozemku p.č. KNC 713/5 v mieste pri parc. č. 714/1 a 713/1 (školské ihrisko). Miestna obhliadka bola
vykonaná poslancami OZ dňa 13.12.2017.
Uznesenie č. 4/2018:
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
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to časť nehnuteľnosti – pozemku KNC par.č. 713/5 o výmere cca 300
m2 (pri pozemku p.č. 714/1 a 713/7), druh pozemku ostatné plochy vedený na liste vlastníctva č. 705
vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľov Miroslava Pytlíka a manž. Márie rod.
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Masárovej, Hradište pod Vrátnom č. 47. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- eur za 1
m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok v bezprostrednom susedstve s pozemkami nadobúdateľov
v blízkosti stavby – rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľov.
Za: 0, proti: Gregor, D. Masár, M. Masár, Vulgan, zdržal sa: Mrázová, Sopúch.
Zdenka Lišková, Božena Koščíková a Jozef Liška – žiadajú o odkúpenie pozemkov o výmere 18m2
a 52m2, ktoré dlhodobo užívajú a sú súčasťou ich dvora. Miestna obhliadka bola vykonaná poslancami
OZ dňa 13.12.2017.
Uznesenie č. 5/2018:
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. d)
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to nehnuteľnosti – na základe geometrického plánu č. 4814447921/2017 diel číslo 5 o výmere 18 m2 a diel č. 6 o výmere 52 m2 z KNC parcele 713/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľov Zdenka Lišková, Hradište pod Vrátnom č. 45 v podiele 1/3, Božena Koščíková,
Repná 1731/6, Trebišov v podiele 1/3, Jozef Liška, Hlinická 1186/44, Myjava v podiele 1/3. Cena za
predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 a svojou povahou sú nevyužiteľné pre účely
obce.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Polo Real s.r.o. – žiada o odkúpenie pozemku o výmere 16 m2, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže,
ktorá je v jej vlastníctve. Miestna obhliadka bola vykonaná poslancami OZ dňa 13.12.2017.
Uznesenie č. 6/2018:
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. d)
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to nehnuteľnosť – na základe geometrického plánu č. 40202241113/2017 novovytvorenú parcelu KNC č. 113/32 o výmere 16 m2 z KNE parcely 113/1, druh
pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 1522 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľa Polo Real, s.r.o., Krížna 30, Bratislava. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá
na 6,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2 a svojou povahou je nevyužiteľný pre účely
obce.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Vojtech Polakovič – žiada o odkúpenie pozemku o výmere 79 m2, ktorý užíva a nachádza sa na ňom
prístrešok pre autá. Miestna obhliadka bola vykonaná poslancami OZ dňa 21.02.2018.
Uznesenie č. 7/2018:
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. d)
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a to nehnuteľnosť – na základe geometrického plánu č. 4628475386/2016 novovytvorenú parcelu KNC č. 10115/2 o výmere 79 m2 z KNC parcely 10115, druh
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pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľa Vojtech Polakovič, Hradište pod Vrátnom 201. Cena za predaj nehnuteľnosti je
navrhnutá na 6,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2 a svojou povahou je nevyužiteľný pre účely
obce.
Za: D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: Gregor, M. Masár, Vulgan, zdržal sa: 0.
Ing. Peter Drahoš a manž. Ing. Oľga – žiadajú o prenájom pozemku o výmere cca 350 m2 na obecnom
pozemku p.č. KNC 113/3 v mieste pri parc. č. 718 (priestranstvo pred býv. VK Konzum) za účelom
vybudovania parkoviska pred IBV.
Uznesenie č. 8/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zámer bezodplatne prenajať časť
nehnuteľnosti parcele KNC č. 113/3 (pri parc. č. KNC 718), druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria vedenú na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 nájomcom Ing. Peter Drahoš
a manž. Ing. Oľga Drahošová, Hradište pod Vrátnom č. 196 za účelom výstavby prístupovej
komunikácie k budúcej IBV po dobu výstavby predmetnej komunikácie. Budúci nájomcovia sú
povinní bezodplatne odovzdať predmetnú komunikáciu do užívania obce v termíne najneskôr do
pol roka po jej kolaudácii.
Bližšie podmienky nájmu budú stanovené po vypracovaní geometrického plánu. Všetky náklady
spojené s uzavretím zmluvy o nájme predmetného pozemku znášajú budúci nájomcovia.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
starosta obce otvoril diskusiu o prenájme obecného pozemku na parkovisko, uviedol, že v zmysle
stavebnej vyhlášky je potrebné, aby každý nový dom mal 2 parkovacie miesta a keďže žiadatelia chcú
postaviť 6 domov, potrebujú 12 parkovacích miest, pričom 4 z nich by boli na obecnom pozemku
poslanec M. Masár – uviedol, že je za prenájom, v obci vzniká IBV, čo budú využívať občania
a minimálny vklad obce sú 4 parkovacie miesta, ktoré budú voľne prístupné obyvateľom ako spevnená
plocha
poslanec Vulgan – spýtal sa, že čo keby parkovacie miesta boli na súkromnom pozemku a na obecný
pozemok by sme vrátili park tak, ako tam bol kedysi ešte predtým než býv. starosta dovolil pánovi
Kollárovi tam spraviť spevnenú plochu
poslanec Gregor – uviedol, že aj tak tam budú ľudia parkovať, keď to obec neprenajme a bude to stále
v zlom stave a nebude tam žiadny trávnik, že nič nekúskujeme, nepredávame, len to dáme niekomu
urobiť a stále to bude naše a bude nám ešte niekto platiť nájom
poslanec Sopúch – spýtal sa, či s prenájmom súhlasia susedia
Ing. Peter Drahoš – uviedol, že celý projekt stojí na tomto bode – parkovisko, že to bude podľa neho
výhodné pre obec, občania budú mať kde parkovať, bude to pekné a bude sa riešiť to, že teraz ľudia
parkujú na ceste
p. Ľubomír Filo – uviedol, že vôbec uvažovanie o tom niečo nepovoliť presahuje jeho chápanie, že
doteraz ani tú dieru nebol nikto schopný zaplátať, nikto nebol ani pri detskom ihrisku, to čo tam bude
vybudované, bude pekné, že akcia Z skončila a že teda ani oni ako poľovnícka organizácia nebudú nič
robiť pre obec, podľa neho v tomto prípade môže ísť len o závisť
poslanec Vulgan – uviedol, že žiadna závisť z jeho strany v tom nie je
poslankyňa Mrázová – upozornila, že keď sa ide niečo stavať, treba mať najprv pozemok, že či by sa
nemohlo postaviť radšej o jeden domček menej a môže byť parkovisko na súkromnom pozemku a vpredu
na obecnom môže byť park, avšak nie je proti výstavbe nových domov
p. Janka Michálková – uviedla, že dedina vymiera a mladí ľudia odchádzajú
starosta obce – uviedol, že obec nemá právnu úpravu, podľa ktorej by nemohli na ceste parkovať autá
a že parkovacie miesta, ktoré sú predmetom prenájmu, budú po právnej stránke slúžiť súkromným
osobám
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poslanec M.Masár - uviedol, že po právnej stránke síce bude parkovisko súkromné, ale teoreticky tam
môže parkovať hocikto
Uznesenie č. 9/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §21 písm. d) Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce v platnom znení schvaľuje
spôsob dlhodobého prenájmu na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace nehnuteľného
majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časť nehnuteľnosti – pozemku KNC par.č.
113/3 (pri pozemku p.č. KNC 718), druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vedenú na liste
vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nájomcov Ing. Peter Drahoš a manž. Ing.
Oľga Drahošová, Hradište pod Vrátnom č. 196. Cena za dlhodobý prenájom nehnuteľnosti je
navrhnutá jednorázovo vo výške 6,- € za 1 m2.
K schváleniu samotného nájmu je potrebné zo strany budúcich nájomcov predložiť geometrický
plán.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok za účelom výstavby parkoviska, ktorý po vybudovaní zostane
aspoň spolovice verejne prístupným.
Poznámka: Všetky náklady súvisiace s uzatvorením nájomnej zmluvy znášajú budúci nájomcovia.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: Mrázová, Sopúch, Vulgan.
Rastislav Rechtorík - ROSAL – žiada o prenájom nebytového priestoru.
Uznesenie č. 10/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prenájom nebytového priestoru v budove
obecného úradu (miestnosť bývalej knižnice) v zmysle aktuálne platného Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 38/2013 o iných poplatkoch v prospech nájomcu Rastislav Rechtorík – ROSAL -,
Hradište pod Vrátnom 23.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2017
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2017,
ktorá je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 11/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného
kontrolóra za 2. polrok 2017.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2017
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017,
ktorá je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 12/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Rekonštrukcia WC v ZŠ a MŠ
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Uznesenie č. 13/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje rekonštrukciu WC v budove ZŠ s MŠ
z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Dom smútku – spevnené plochy
Uznesenie č. 14/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vybudovanie spevnenej plochy pri Dome
smútku na pozemku parc. č. KNC 9538 z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 15/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške
23 930 € na finančné operácie – Splátka úveru rekonštrukcie a dostavby kultúrneho domu a splátky
Prvého municipálneho úveru.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 16/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške
10 000 € na kapitálové výdavky – Dom smútku – spevnené plochy.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018
Kontrolórka predložila stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2018, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 17/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu na rok 2018.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Úprava rozpočtu na rok 2018
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2018.
PRÍJMY - sú zvýšené najmä o príspevky z úradu práce na projekty
VÝDAVKY
časť 1 - 500,- € zvýšené členské MAS Podhoran
časť 2 – poplatok firme Lomtec za správu elektronickej schránky obce
časť 4 - Dom smútku – spevnené plochy 10.000,časť 5 – výdavky na projekty z úradu práce
časť 7 – cca 10.500,- € oprava miestnych komunikácií
časť 10 - kuchyňa v KD 15.000,časť 11 – náklady na prevádzku kosca, nakoľko nemáme doteraz projekt cez úrad práce
Uznesenie č. 18/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 18/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1 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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Bežné príjmy

Návrh na
Schválený
zmenu rozpočtu
rozpočet na
rok 2018
na rok 2018
v€
v€
320 206
+ 19 509

Zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
339 715

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie príjmové

0

+ 33 930

33 930

320 206

+ 53 439

373 645

Návrh na
zmenu rozpočtu
na rok 2018
v€
272 923
+ 43 439

Zmena
rozpočtu
na rok 2018
v€
316 362

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2018 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

23 353

+ 10 000

33 353

Finančné operácie výdavkové

23 930

0

23 930

320 206

+ 53 439

373 645

Výdavky spolu

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 - Prerokovanie Dodatku č. 2 programu rozvoja obce na roky 2015-2020
Starosta obce informoval o možnosti realizácie rekonštrukcie autobusových zastávok zo zdrojov
európskych štrukturálnych fondov v rámci MAS Podhoran. K tomu je ale potrebné prijať dodatok k
programu rozvoja obce do roku 2020, nakoľko v schválenom programe sa tento zámer nenachádza.
Uznesenie č. 19/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 2 k programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Hradište pod Vrátnom na roky 2015-2020, ktorého obsahom je zámer
rekonštrukcie autobusových zastávok.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2017
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo na konci roka 2017 v zmysle § 14 zák. č.
583/2004 Z. z. (presun z jednej funkčnej a ekonomickej klasifikácie na inú v rámci bežných výdavkov
a poníženie príjmov zo štátneho rozpočtu).
Uznesenie č. 20/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 20/2018 berie na vedomie zmenu
rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa
prílohy.
Schválený
Upravený
Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočet na
rozpočet na rok rozpočtu na rok
rozpočtu na
rok 2017 v €
2017 v €
2017 v €
rok 2017 v €
dňa 15.12.2017 dňa 29.12.2017
Bežné príjmy
270 219
332 254
332 254
0
Kapitálové príjmy

0

12 571

12 571

0

Finančné operácie príjmové

0

43 426

43 426

0

270 219

388 251

388 251

0

Príjmy spolu
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Schválený
rozpočet na
rok 2017 v €
Bežné výdavky

245 719

Upravený
rozpočet na rok
2017 v €
dňa 15.12.2017
323 910

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2017 v €
rok 2017 v €
dňa 29.12.2017
323 910
+1 653
-1 653

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

0

39 841

39 841

0

24 500

24 500

24 500

0

270 219

388 251

388 251

0

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 21/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 21/2018 berie na vedomie zmenu
rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa
prílohy.
Upravený
Zmena
Rozdiel zmeny
Schválený
rozpočet na
rozpočtu na rok
rozpočtu na rok
rozpočet na
rok 2017 v €
rok 2017 v €
2017 v €
2017 v €
dňa
dňa 30.12.2017
29.12.2017
Bežné príjmy
270 219
332 254
330 894
- 1 360
Kapitálové príjmy

0

12 571

12 571

0

Finančné operácie príjmové

0

43 426

43 426

0

270 219

388 251

386 891

-1 360

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2017 v €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

245 719

Upravený
rozpočet na
rok 2017 v €
dňa
29.12.2017
323 910

0

Zmena
rozpočtu na rok
2017 v €
dňa 30.12.2017

Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
2017 v €

322 550

- 1 360

39 841

39 841

0

24 500

24 500

24 500

0

270 219

388 251

386 891

- 1 360

Za: 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 25.5.2018, informoval
o plánovanej výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorá by
mala byť prvej polovici roka 2018. Z tohto dôvodu budú prehodnotené opravy ciest v obci v druhej
polovici tohto roka.
Ďalej predložil návrh na uznesenia.
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Uznesenie č. 22/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje nákup zariadenia do kuchyne kultúrneho
domu z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 23/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom súhlasí s Rekonštrukciou miestnej komunikácie za
podmienky financovania realizácie projektu z európskych štrukturálnych fondov v rámci
Programu rozvoja vidieka 2014-2020 Opatrenia 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú dokumentáciu k podaniu žiadosti na Ministerstvo
pôdohospodárstva SR spracovala firma ISA projekta, s.r.o., Nám. gen. M. R. Štefánika 341/2,
Brezová pod Bradlom.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Opakovane sa diskutovalo o prenájme obecného priestranstva na parkovisko.
p. Jozef Kúdelka – uviedol, že pochodil veľa miest na Slovensku a videl, ako pekne sú vybudované
dediny a takýmto ľuďom, ktorí chceli niečo budovať, sa všade vyšlo v ústrety
p. Mária Masárová – uviedla, že všetci, ktorí obviňujú poslancov, by si mali uvedomiť, že poslanci nie
sú proti, len sú možno opatrní, aby neurobili takú chybu ako pri rekonštrukcii kultúrneho domu
p. Ľubomír Filo – uviedol, že máme široko ďaleko najkrajší kultúrny dom
Bod 15 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Mgr. Martin Masár

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

Peter Vulgan

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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