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                                        ZÁPISNICA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.05.2018 
v zasadačke Obecného úradu 

 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Vladimír Dudák  
                                         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) sú prítomní poslanci: Dudák, 
Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné.  
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 27/2018:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Prevod obecných nehnuteľností 
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 
7. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2017 
8. Čerpanie rezervného fondu 
9. Komunitný plán 
10. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2018 
11. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018 
12. Úprava rozpočtu na rok 2018 
13. Opravy miestnych komunikácií v roku 2018 
14. Rôzne 
15. Záver 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. 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 26.03.2018:  
Uzn. č. 24/2018 – schválené 
Uzn. č. 25/2018 – vzaté na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca, odmietnutie zloženia sľubu 
náhradníka, skonštatované, že nie je ďalší náhradník, poverenie starostu o požiadanie vyhlásenia nových 
volieb; splnené, žiadosť zaslaná 
Uzn. č. 26/2018 – vzaté na vedomie vzdanie sa člena komisie, zvolený nový člen 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Břetislav Holovič – žiada o súhlas s vybudovaním vodomernej šachty k rod. domu s. č. 34 na obecnom 
pozemku parc. č. 107/9 z dôvodu, že momentálne má spoločnú vodomernú šachtu s p. Hrnčiarom 
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Ing. Hrn čiar  – uviedol, že nie je pravdou, že by nechcel aby mal p. Holovič vod. prípojku vedenú 
z vodomernej šachty na jeho pozemku, navrhol, aby p. Holovič dal zväčšiť vodomernú šachtu podľa 
pokynov BVS, aby v nej mohli byť dva vodomery 
 
Uznesenie č. 28/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje umiestnenie vodomernej šachty, ktorá 
bude vo vlastníctve Břetislava Holoviča, Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava  na obecnom pozemku 
p. č. KNC 107/9 a poveruje starostu obce uzavretím dohody o umiestnení vodomernej šachty. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Prevod obecných nehnuteľností 
starosta obce – predniesol návrhy uznesení na prevody pozemkov, ktorých zámer prevodu už bol 
schválený a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 
Uznesenie č. 29/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 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 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, 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 stanovená na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve 
nadobúdateľov a svojou povahou je nevyužiteľná pre účely obce. 
Poznámka: Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 30/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 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 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to  predaj 
nehnuteľností – na základe geometrického plánu č. 48144479-21/2017 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 
stanovená na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 a svojou povahou sú nevyužiteľné pre účely 
obce. 
Poznámka: Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 31/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje bezodplatný prenájom nehnuteľnosti na 
základe geometrického plánu č. 45697337-17/2018 novovytvorenej parcele KNC č. 113/34 o výmere 
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322 m2  z KNC parcely 113/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vedenej 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 a poverujú starostu obce uzavretím nájomnej zmluvy za nasledovných podmienok. 
Doba nájmu je od 1.7.2018, pričom nájomcovia sú povinní bezodplatne odovzdať predmetnú 
komunikáciu naspäť do užívania obce v termíne do pol roka po jej kolaudácii, najneskôr však do 
31.12.2020.  
Nájomcovia sa zaväzujú, že na predmetnom pozemku vybudujú bezodplatne v prospech obce 
prístupovú komunikáciu k budúcej IBV v zmysle projektovej dokumentácie a v súlade s platnými 
predpismi a normami a v zmysle pokynov príslušných štátnych orgánov. Súčasťou tejto stavby 
bude aj príslušenstvo k tejto komunikácii, okrem iného rekonštrukcia priepustu medzi štátnou 
cestou a prístupovou komunikáciou a chodník medzi prístupovou komunikáciou a pozemkom 
budúcej IBV. Nový chodník vybudujú nájomcovia bezodplatne v prospech obce minimálne v 
existujúcom rozsahu.  
Všetky náklady spojené s uzavretím zmluvy o nájme predmetného pozemku znášajú nájomcovia. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o doteraz neprerokovanej žiadosti Miloša Filu a manž. Andrei na odkúpenie 
časti obecného pozemku v časti obce Za vršky v okolí „studničky“, pričom prečítal aj žiadosť Vladimíra 
Sekáča, ktorý má záujem odkúpiť sčasti rovnaký pozemok oproti jeho domu, ktorý má záujem ponechať 
v pôvodnom stave, aby slúžil širokej verejnosti na parkovanie a otáčanie sa vozidiel, pričom v prípade 
neschválenia predaja v jeho prospech, žiada obec, aby pozemok ponechala v nezmenenom stave. 
Miestna obhliadka bola vykonaná poslancami OZ dňa 21.2.2018. 
starosta obce otvoril diskusiu o predaji tohto pozemku 
 
Dušan Sekáč – navrhol, aby medzi p. Gáborom a Milošom Filom ostal obecný pozemok, upozornil na 
skutočnosť, že zo „studničky“ je rozvedený svojpomocný vodovod a aby sa nestalo, že p. Gábor prekope 
novú ryhu na pozemok p. Miloša Filu, čí by odstavil vodu zo súčasnej „studničky“.  
starosta – uviedol, že sa neschvaľuje samotný odpredaj pozemku, ale len zámer odpredaja, ďalej, že 
medzi pozemkami p. Gábora a p. Miloša Filu zostáva obecná cesta, v prípade potreby jej rozkopania, je 
potrebné žiadať o rozkopávkové povolenie, ďalej upozornil na potrebu túto cestu vysporiadať od p. 
Gábora, Krištofa a V. Sekáča, pričom   
poslanec M.Masár – uviedol, že v prípade nejakej havárie je obec povinná takéto rozkopávkové 
povolenie vydať 
Miloš Filo  – uviedol, že v jeho záujme je aby všetko fungovalo, prameň je u p. Gábora a na obecnom 
pozemku je len výtok, ten však aj zostane zachovaný na obecnom pozemku 
Slavomír Vajdák – uviedol, že kedysi boli reči aby sa „studnička“ ohradila kvôli tomu, že tam robia 
niektorí občania neporiadok a v súčasnosti sú zase reči, aby „studnička“ zostala verejne prístupná 
Stanislav Kováč – upozornil, že v ulici „Za vršky“ nie je nikde možnosť sa otočiť, ani na konci ulice a to 
treba zvážiť pri predaji pozemku 
Vladimír Sekáč – uviedol, že má záujem len o pozemok pred jeho domom, ktorý udržiava a stará sa oň, 
v lete ho kosí a v zime odhŕňa sneh, aby sa mala kde otočiť napr. sanitka, hasiči a udržiaval by tento 
pozemok aj naďalej, ak by mu ho obec predala, nechal by ho voľný neoplotený 
 
Uznesenie č. 32/2018: 
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 predaj nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 36669563-
4/2018, úradne overeného dňa 26.1.2018, časť novovytvorenej parcele KNC č. 113/33 o výmere do 
100 m2 (stredový lomový bod sa posunie o 1m ďalej od krajnice cesty, „studnička“ a prístupová 
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cesta k nej zostane na pozemku vo vlastníctve obce) z KNE parcele 113/1, druh pozemku ostatné 
plochy vedenej na liste vlastníctva č. 1522 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 pozemok o výmere do 100 m2, ktorý je svojou povahou nevyužiteľný pre 
účely obce. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Dušan Hrnčiar, PhD. žiada o odkúpenie pozemku par.č. 107/9, na ktorom sa nachádzajú technicko-
hospodárske budovy, ktoré sú v jeho vlastníctve. 
Břetislav Holovič žiada o odkúpenie pozemku par.č. 107/9 z dôvodu, že na ňom plánuje vybudovať 
vodomernú šachtu.  
 
Uznesenie č. 33/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom poveruje starostu obce zvolaním pracovného 
stretnutia žiadateľov o kúpu pozemku par.č. 107/9 za účasti aspoň jedného poslanca obecného 
zastupiteľstva. Na základe výsledkov tohto stretnutia obecné zastupiteľstvo zváži predaj tohto 
pozemku. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Milan Jánoš žiada o odkúpenie časti pozemku 113/3 a 894/4. (Pozemky sa nachádzajú pred vstupom do 
areálu býv. stavohmôt.) 
 
Ing. Dagmar Kovárová žiada o predbežný súhlas na odpredaj časti pozemku 113/3 (pred vchodom do 
brány pri rod. dome s. č. 42). 
 
Uznesenie č. 34/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje odpredaj žiadnej časti z pozemkov 
KNC 113/3 a 894/4. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Jozef Polakovič žiada o odkúpenie pozemku par. č. 10120, ktorý sa nachádza pod jeho rodinným 
domom. 
 
Uznesenie č. 35/2018: 
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 predaj nehnuteľnosti pozemku KNC par. č. 10120 o výmere 79 m2, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce 
v 1/1 v prospech nadobúdateľa Jozef Polakovič, Hradište pod Vrátnom č. 198. Cena za predaj 
nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2, ktorý je svojou povahou nevyužiteľný pre 
účely obce. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ľubomír Filo a manž. Mária žiadajú o odkúpenie pozemku o výmere 13m2, ktorý je súčasťou 
zastavanej časti firmy FINA, ktorá je v ich vlastníctve. 
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Uznesenie č. 36/2018: 
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 predaj nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 36669563-
64/2018, úradne overeného dňa 9.5.2018, novovytvorenej parcele KNC č. 107/21 o výmere 13 m2  z 
KNC parcele 107/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 
vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľov Ľubomíra Filu a manž. Márie, Hradište pod 
Vrátnom č. 216. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2, ktorý je svojou povahou nevyužiteľný pre 
účely obce. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o potrebe vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou vo vlastníctve 
obce. 
 
Uznesenie č. 37/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemku vytvoreného na základe geometrického plánu č. 34785311-20/2018, a to 
novovytvorenej parcele KNC č. 6158/72 o výmere 110 m2 z KNC parcely č. 6158/8, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 993 vo vlastníctve Klement Gábor 
a Anna Gáborová, Teplická 1375/3, Bratislava v 1/1 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod 
Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 6,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením 
zmluvy a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 38/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemku KNE parc. č. 6158/6 o výmere 45 m2, druh pozemku trvalý trávnatý 
porast vedenej na liste vlastníctva č. 629 vo vlastníctve Viliam Krištof, Hradište pod Vrátnom č. 30 
v 1/1 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 
6,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 39/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemku vytvoreného na základe geometrického plánu č. 34785311-20/2018, a to 
časti parcele o výmere 12 m2 z KNC parcely č. 420, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
vedenej na liste vlastníctva č. 77 vo vlastníctve Vladimír Sekáč, Hradište pod Vrátnom č. 190 v 1/1 
v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 6,- eur 
za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o potrebe vykúpenia pozemku pri Dome smútku na parkovisko.  
 
Uznesenie č. 40/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemku KNC par. č. 9537 o výmere 541 m2, druh pozemku orná pôda vedenej na 
liste vlastníctva č. 2251 vo vlastníctve Mária Kocánová, Hradište pod Vrátnom č. 317 v podiele 
75/541, Ivana Kondrková, Prietrž č. 70 v podiele 85/541, Anton Štefík, Hradište pod Vrátnom č. 134 
v podiele 205/541, Jaromíra Sadloňová, Osuské č. 65 v podiele 110/541, Melánia Sekáčová, Hradište 
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pod Vrátnom č. 260 v podiele 66/541  v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, 
Hradište pod Vrátnom v 1/1 za cenu 6,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy 
a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o potrebe vysporiadania pozemku pod točňou v časti obce Nahácka. 
 
Uznesenie č. 41/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemku vytvoreného na základe geometrického plánu č. 31321704-240-241-
063/2012, a to novovytvorenej parcele KNC č. 6268/16 o výmere 98 m2 z KNE parcely č. 6268/1, 
druh pozemku trvalý trávnatý porast vedenej na liste vlastníctva č. 1661 vo vlastníctve Roľnícke 
družstvo „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom 313 v 1/1 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod 
Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 6,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením 
zmluvy a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 42/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 
 
Uznesenie č. 43/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod 
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2017 
 
Uznesenie č. 44/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 34 260,29 EUR 
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov použiť na: 
 tvorbu rezervného fondu        34 260,29 EUR 
 - na vysporiadanie zostatku finančných operácií  - 24 499,68 EUR  
 

- zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v sume -24 499,68 EUR schvaľuje vysporiadať z rezervného 
fondu. 

 
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje 
tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 9 760,61 EUR. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 8 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 45/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
22 000 € na kapitálové výdavky – rekonštrukcia WC v ZŠ s MŠ. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 – Komunitný plán 
 
Starosta obce informoval o tom, že obec v zmysle platnej legislatívy má mať vypracovaný komunitný 
plán súvisiaci s poskytovaním sociálnych služieb, čo súvisí aj s umiestňovaním našich občanov 
v zariadeniach a domovoch sociálnych služieb, pričom návrh plánu predložil obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie. 
 
Uznesenie č. 46/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce 
Hradište pod Vrátnom na roky 2018-2022. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2018 
 
Uznesenie č. 47/2018: 
Kontrola výberu dane za psa v roku 2018 
Termín: do konca decembra 2018  
Kontrola pokladne Obecného úradu 
Termín: do konca decembra 2018  
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2018 
Termín: do konca decembra 2018 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - 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. 48/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2018. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Úprava rozpočtu na rok 2018 
 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2018. 
PRÍJMY 
navýšené príjmy z podielových daní podľa odhadov MF SR 
VÝDAVKY 
časť 4 – kap. výdavky na has. auto 8.000,- € a projekt na rekonštrukciu has. zbrojnice 750,- €, bežné 
výdavky na spotrebu plynu v has. zbrojnici (1.000,- €)  
časť 7 – zvýšené výdavky na nákup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a parkoviskom pri dome 
smútku, na opravu miestnych komunikácií 
časť 8 – zvýšenie výdavkov v súvislosti s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie budovy 
ZŠ s MŠ (100 € správny poplatok ŠOP SR za stanovisko) 
časť 10 – zvýšenie výdavkov v súvislosti s vybudovaním stánkov vo dvore KD, zníženie výdavkov 
v súvislosti s vybavením kuchyne v KD 



strana č. 8/9 

Uznesenie č. 49/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 50/2018 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2 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 2018  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018  
v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2018 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2018 
v € 

Bežné príjmy  320 206 339 715 + 16 186 355 901 

Kapitálové príjmy 0 0 0         0 

Finančné operácie príjmové  0 33 930 + 22 000 55 930 

Príjmy spolu  320 206 373 645 + 38 186 411 831 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2018 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2018  
v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2018 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2018 
v € 

Bežné výdavky  272 923 316 362 + 25 600 341 962 

Kapitálové výdavky 23 353   33 353 + 12 586    45 939 

Finančné operácie výdavkové 23 930 23 930 0 23 930 

Výdavky spolu  320 206 373 645 + 38 186 411 831 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Opravy miestnych komunikácií v roku 2018 
 
Starosta obce informoval o plánovanom budovaní parkoviska pri Dome smútku, ktoré bude realizované 
v rámci výzvy MAS Podhoran z fin. prostriedkov EÚ.  
 
Uznesenie č. 50/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vybudovanie parkoviska pri Dome 
smútku v rámci výzvy MAS Podhoran z programu IROP, opatrenie 5.1.2. Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 
verejných infraštruktúrach, podopatrenie B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 
z prostriedkov EŠF so spolufinancovaním obce minimálne 10%. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Milan Boledovič žiada o opravu mosta pri hájenke, ktorý zničila prívalová búrka a o vyčistenie potoka. 
Cenová ponuka na realizáciu je cca 6.000 eur. 
 
Marcel Pantúček žiada o opravu cesty a vybudovanie žľabu na odtok búrkovej vody, pričom prípravu 
podkladu pod betón vykoná sám. Odhadovaná cena je cca 3.000 eur. 
 
Uznesenie č. 51/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom zváži opravu mosta pri hájenke a vybudovanie 
odtokového žľabu pri dome p. Pantúčka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Starosta obce informoval o pripravovanej rekonštrukcii cesty z eurofondov, ktorá by mohla byť 
realizovaná v roku 2019. Zatiaľ stále nie je rozhodnuté, ktorá cesta by spĺňala podmienky pripravovanej 
výzvy Min. pôdohospodárstva SR z programu rozvoja vidieka. Ďalej upozornil na uznesenie č. 37/2017 
zo dňa 24.8.2017, ktorým sa obecné zastupiteľstvo zaviazalo, že v roku 2018 zváži opravu miestnej 
komunikácie v časti obce Kút – Za vršky žiadateľov p. Zuzany Némethovej a obyvateľov spomenutej 
ulice. 
Elena Mrázová a obyvatelia Horného konca žiadajú o opravu komunikácie v oblasti Horný koniec. 
 
Uznesenie č. 52/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu miestnej komunikácie v strede 
obce (pri obecnom úrade) z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu, ďalej rekonštrukciu 
miestnej komunikácie v časti obce Kút – Za vršky v rámci výzvy MP SR z PRV. Opravu miestnej 
komunikácie v časti obce Horný koniec zváži v budúcom období. Za týmto účelom ustanovuje 
pracovnú skupinu v zložení poslancov Dudák, M.Masár, D.Masár, ktorá bude v spolupráci so 
starostom obce koordinovať opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a v prípade zmeny 
podmienok rozhodnú o zmene, o čom budú  informovať obecné zastupiteľstvo.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 24.8.2018, Informoval 
o pripravovaných podujatiach MDD 2.6.2018 a Vrátno fest 9.6.2018. 
Ďalej predložil návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 53/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje nákup hasičského auta z vlastných 
prostriedkov obecného rozpočtu. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Vladimír Rak – informoval o činnosti DHZ a DHZ-obce, ktorý je zriadený zo zákona a je zaradený 
v kategórii B v rámci plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. V prípade, žeby obec nemala zriadený 
vlastný DHZO, je povinná uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá by činnosť DHZO zabezpečovala pre 
našu obec. V prípade zakúpenia hasičského auta sa bude jednať o majetok obce na rozdiel od súčasného 
vozidla (AVIA), ktoré je len vo výpožičke a nie je možné ním vykonávať riadne potrebné zásahy 
hasičskej jednotky. 
 
Bod 15 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
Vladimír Dudák  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
 
 
Stanislav Sopúch        ..........................                                
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


