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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 24.02.2023 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Stanislav Leška  
                                         Stanislav Sopúch 
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“) je prítomná kontrolórka obce 
a poslanci: Leška, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanci Chovanec a D. Masár sa 
spravedlnili. Masár M. príde neskôr. 
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
Uznesenie č. 1/2023:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 37/2013 o chove a držaní psov 

v obci Hradište pod Vrátnom 
4. Došlá pošta 
5. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2022 
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2022 
7. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2022 
8. Stavebné úpravy na budove TJ 
9. Výzva na dotáciu na kompostéry a komunálnu techniku 
10. Zmena času prevádzky verejného osvetlenia 
11. Rôzne 
12. Záver 

Za: Leška, 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 15.12.2022:  
Uzn. č. 7 – schválené 
Uzn. č. 8 – schválené 
Uzn. č. 9 – schválené, fin. príspevok vyplatený 
Uzn. č. 10 – schválené neposkytnutie dotácie pre CVČ 
Uzn. č. 11 – vzaté na vedomie vzdanie sa odmeny Mgr. M. Masár, S. Leška 
Uzn. č. 12 – schválené, dohoda uzavretá 
Uzn. č. 13 – vzaté na vedomie            
Uzn. č. 14 – schválené 
Uzn. č. 15 – schválené, Dod.č.4 k VZN 29/2011 
Uzn. č. 16 – schválené, Dod. č. 5 k VZN 40/2015 
Uzn. č. 17 – schválené, Zásady odmeňovania poslancov 
Uzn. č. 18 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 19 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 20 – vzaté na vedomie 
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Uzn. č. 21 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 22 – schválené, úprava rozpočtu na rok 2022 
Uzn. č. 23 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 24 – schválené, rozpočet na rok 2023 
Uzn. č. 25 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 26 – schválené 
Uzn. č. 27 – schválené, nová redakčná rada 
Uzn. č. 28 – schválené 
Uzn. č. 29 – schválené 
 
Bod 3 - Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 37/2013 o chove a držaní psov v obci 
Hradište pod Vrátnom 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce 
Hradište pod Vrátnom č. 37/2013 o chove a držaní psov v obci Hradište pod Vrátnom. Prokurátor 
navrhuje uvedené všeobecne záväzné nariadenie zrušiť, resp. nahradiť všeobecne záväzným nariadením, 
ktoré bude v súlade so zákonom. Namieta § 2 písm. a), písm. d), § 3 ods. 6, § 4 ods. 4, ods. 6, § 7 ods. 1 
písm. a) a písm. b). 
 
Uznesenie č. 2/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 124/22/2205-2 
zo dňa 03.01.2023 a zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradište pod Vrátnom č. 37/2013 o 
chove a držaní psov v obci Hradište pod Vrátnom, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom 13.12.2013 uznesením č. 69/2013 a nadobudlo účinnosť 
dňom 1.1.2014. 
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Došlá pošta 
 
Tomáš Kolaja žiada o zámenu pozemku pod miestnou  komunikáciou v jeho vlastníctve za pozemok vo 
vlastníctve obce, ktorý dlhodobo užíva. 
 
Uznesenie č. 3/2023: 
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. a) 
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 zámenu nehnuteľnosti o výmere cca 70 m2 z parcely KNC č. 6109/4, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce 
v 1/1 za nehnuteľnosť o výmere cca 160 m2 z parcely KNC č. 6117/1, druh pozemku záhrada 
vedenej na liste vlastníctva č. 575 vo vlastníctve Mgr. Tomáša Kolaju, Riazanská 30, Bratislava 
v 1/1.  
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorý obec získa za pozemok 
svojou povahou nevyužiteľný pre účely obce vo výmerou výhodnom pomere pre obec.  
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 – Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2022 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2022, 
ktorá je prílohou k zápisnici. 
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Uznesenie č. 4/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2022. 
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2022 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za rok 2022, ktorá je 
prílohou k zápisnici. 
 

Uznesenie č. 5/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2022 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo 30.12.2022 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (nárast príjmov +3 009 € normatív. FP na ZŠ V_19 na PK ZŠ-z dôvodu navýšenia ON, 
refundácia odmeny REGOB+reg.adries, dotácia v súvisl.s prípravou a vykonaním referenda, dot. z MH 
SR na dodatočné pokrytie nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny na VO, poplatky na školné od 
rodičov MŠ a ŠKD a pokles výdavkov -569 € nevyčerpaná dotácia na referendum 2023, nevyčerpaná 
dotácia  na stravu z ÚPSVaR, prijaté a nevyčerpané preddavky od stravníkov ŠJ) 
 
Uznesenie č. 6/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 6/2023 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10 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 
rozpočet na 
rok 2022  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 15.12.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v €  
dňa 30.12.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné príjmy  399 918 451 046 454 055 + 3 009 

Kapitálové príjmy 0 54 012 54 012  

Finančné operácie príjmové  0 127 316 127 316  

Príjmy spolu 399 918 632 374 635 383 +3 009 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 15.12.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v €  
dňa 30.12.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné výdavky  376 494 449 562 448 993 -569 

Kapitálové výdavky 1 092   160 480   160 480  

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 22 332  

Výdavky spolu 399 918 632 374 631 805 -569 

Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 8 - Stavebné úpravy na budove TJ 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu podľa požiadaviek výboru TJ Družstevník Hradište 
návrh stavebných úprav na existujúcej budove TJ – nové rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie, 
rekonštrukcia spŕch – nová dlažba a obklady, nové vchodové dvere do budovy a predelenie šatní na časť 
domáci a časť hostia. 
Zároveň informoval, že prístavba novej časti budovy by mala byť dokončená v priebehu marca 2023. 
 
Uznesenie č. 7/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Stavebné úpravy na budove TJ Hradište 
pod Vrátnom z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu. 
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Výzva na dotáciu na kompostéry a komunálnu techniku 
 
Starosta obce informoval o novej možnosti získania dotácie na kompostéry, traktorík, mulčovač, 
nakladač a súvisiace zariadenia na manipuláciu s biologicky rozložiteľným záhradným odpadom. 
 
Uznesenie č. 8/2023: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opätovné podanie žiadosti o poskytnutie 
finančnej pomoci na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci 
Hradište pod Vrátnom“ vrátane nákupu kompostérov do každej domácnosti, traktoríka 
a súvisiacej techniky v rámci predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z Environmentálneho 
fondu s maximálnym spolufinancovaním 5% z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu. Ďalej 
súhlasí, aby projekt a potrebnú dokumentáciu k podaniu žiadosti na Environmentálny fond 
spracovala firma ISA projekta, s.r.o., Nám. gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom. 
Za: Leška, M.Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Zmena času prevádzky verejného osvetlenia 
 
Starosta obce informoval o aktuálnej situácii s cenami energií a prevádzke verejného osvetlenia. 
Od októbra 2022 je verejné osvetlenie mimo prevádzky v čase od 23:15 do 04:15 h. 
Ceny energií - plyn máme fixné ceny s viazanosťou do 08/2024 a za rok 2022 sme mali preplatok vyše 
1.000 eur. Väčší problém máme s elektrinou - tam sa nám od 1.10.2022 zvýšili ceny takmer 3-násobne v 
porovnaní s cenami pred vojnou a tieto ceny pretrvávajú aj v tomto roku. Vývoj nákladov za el. energiu 
na verejné osvetlenie bol nasledovný: za rok 2020 – 5229 €, za rok 2021 – 5367 €, za rok 2022 – 12089 €. 
 Dňa 21.2.2023 spustilo MH SR schému pomoci pre samosprávy, kde sme požiadali o kompenzácie za 
elektrickú energiu za január za odberné miesta obecný úrad a verejné osvetlenie. Pri aktuálnej schéme 
pomoci by cena elektriny bola pre našu obec vyššia o 30% ako cena pred vojnou, čo už je únosné 
vzhľadom aj na vývoj podielových daní (01/2023 medziročne vyššie o 10%, 02/2023 medziročne vyššie o 
16%). 
Za rok 2022 sme mali nedoplatok na el. energii 14.000 eur spolu za všetky odberné miesta napriek úspore 
1 MWh na verejnom osvetlení a 3 MWh na obecnom úrade. Vzhľadom k doterajšiemu dobrému 
hospodáreniu obce, sme nedoplatok uhradili a pre rok 2023 sme nezvyšovali ani daň z nehnuteľností, ani 
poplatky za odpady, ani príspevky za MŠ a školský klub. Jediné zvýšenie bolo v oblasti stravného v 
školskej jedálni, kde sme išli do stredného -  III. pásma vzhľadom na vysoký nárast cien potravín. 
Momentálne hradíme všetky záväzky v lehote splatnosti a mzdy zamestnancom vyplácame hneď na 
začiatku mesiaca rovnako ako pred vojnou. 
Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo všeobecnú zhodu na zachovaní súčasného času prevádzky verejného 
osvetlenia. 
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Bod  11 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 26.5.2023.  
 
Kontrolórka obce – poďakovala za dobrú vzájomnú kooperáciu starostu obce, poslancov obecného 
zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu a vyjadrila obdiv nad tým, že vďaka dobrému 
manažmentu obyvatelia obce dostávajú všetky základné služby v nezmenenej kvalite a vôbec nepociťujú 
zvýšenie cien energií.  
 
Starosta obce – informoval, že obec plánuje tento rok vynoviť miestnosť na obecnom úrade - sklad 
riadov, kde plánuje vymeniť podlahu (linoleum za dlažbu), vymaľovať ju a zakúpiť nové regále.  
 
Bod 12 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Stanislav Leška ........................        zapisovateľka: Mária Marečková ........................... 
       
 
 
 
 
Stanislav Sopúch    ..........................          
 
 
 
 
 
 
                       
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


