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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.08.2016 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         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:  Gregor, 
D. Masár, M. Masár, Mrázová, poslanci Dudák, Sopúch a Vulgan sú ospravedlnení a OZ je 
uznášaniaschopné. Kontrolórka obce sa ospravedlnila z pracovných dôvodov. 
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ, pričom navrhol vypustiť z rokovania bod č. 4 
Predaj obecných pozemkov, nakoľko nebola prítomná 3/5-ová väčšina všetkých poslancov. Poslanci OZ 
schválili program v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 28/2016:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Výsledky auditu za rok 2015 
5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach 
6. Návrh na výmaz miestneho národného výboru z obchodného registra 
7. VZN č. 42/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch 
9. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2016 
10. Čerpanie rezervného fondu 
11. Predĺženie splatnosti prvého municipálneho úveru 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016 
13. Úprava rozpočtu na rok 2016 
14. Analýza školského roka 2015/2016 
15. Voľba členov Rady školy za zriaďovateľa 
16. Návrh na udelenie ceny obce Tiborovi Vrbickému in memoriam 
17. Rôzne 
18. Záver 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 27.5.2016:  
Uzn. č. 12/2016 – schválené 
Uzn. č. 13/2016 – schválené, oprava formálnej chyby, hydroizolácia strechy na dome smútku bola 
vykonaná 22.8.2016 
Uzn. č. 14/2016 – schválené, odpovedané okresnému úradu 
Uzn. č. 15/2016 – schválené, čiastočne splnené 
Uzn. č. 16/2016 – schválené 
Uzn. č. 17/2016 – schválené, prevod majetku uskutočnený 
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Uzn. č. 18/2016 – schválené, prevod majetku uskutočnený 
Uzn. č. 19/2016 – schválené, odpovedané 
Uzn. č. 19/2016 – schválené, vykonané organizačné zmeny 
Uzn. č. 20/2016 – schválené VZN č. 41/2016 
Uzn. č. 21/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 22/2016 – schválené 
Uzn. č. 23/2016 – schválené 
Uzn. č. 24/2016 – schválené 
Uzn. č. 25/2016 – schválené 
Uzn. č. 26/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 27/2016 – schválené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
DHZ  – žiada o finančnú spoluúčasť, prípadne materiálnu pomoc pri realizácii informačnej tabule 
s mapou obce, ktorá bude obsahovať rozmiestnenie popisných čísiel domov, čísla tiesňových liniek 
a postup privolania pomoci. 
 
Uznesenie č. 29/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vybudovanie informačnej tabule s mapou 
obce, ktorá bude vo vlastníctve obce. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Peter Drahoš  – žiada o prefinancovanie asfaltu na točňu na konci ulice v časti obce Nahácka 
o rozmere 210 m2 v sume 2 100 €. 
 
Uznesenie č. 30/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu miestnej komunikácie v roku 
2017 v časti obce Nahácka, a to vyasfaltovanie plochy o rozlohe 210 m2 v sume do 2.100 €, pričom 
stavebnú prípravu podkladu zabezpečia obyvatelia ulice s. č. 182 až 196.   
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
RK Cirkev, farnosť Hradište pod Vrátnom  – žiada o dotáciu vo výške 1.000 € na nové lavice 
v Kostole sv. Martina. 
 
Uznesenie č. 31/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §2 ods. 2 písm. a) Všeobecne záväzného 
nariadenia obce č. 20 schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť 
Hradište pod Vrátnom, č. 19, IČO: 34016805 pre rok 2017 na nové lavice v Kostole sv. Martina.   
Za: Gregor, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: D. Masár, Mrázová.    
 
Leopold Mayer  – žiada o schválenie opravy potoka pred jeho rodinným domom v dĺžke cca 10 m. Je 
ochotný sa spolupodieľať na oprave. 
 
Uznesenie č. 32/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu potoka v časti obce Horný Koniec 
pred rodinným domom s. č. 350 v dĺžke cca 10 m v maximálnej sume 400 eur na materiál, pri čom 
stavebné práce vykonajú obyvatelia rodinného domu s. č. 350 svojpomocne.   
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 4 - Výsledky auditu za rok 2015 
 
Starosta obce prečítal názor audítora, podľa ktorého účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz  
finančnej situácie obce Hradište pod Vrátnom k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Uznesenie č. 33/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach 
 
Starosta obce informoval o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa uskutočnila 
v čase od 10.02.2016 do 31.05.2016 a bola zameraná na kontrolu účtovníctva a rozpočtovníctva 
samosprávy v obci Hradište pod Vrátnom. 
Táto kontrola bola plánovaná a to z dôvodu, že obec vykazovala dlh, ktorý presahoval zákonom 
stanovený podiel 60 % dlhodobého zadĺženia obce (čerpania úverov) k bežným príjmom obce 
predchádzajúceho roka, ktoré bolo spôsobené rekonštrukciou kultúrneho domu. Do roku 2013 sa však do 
celkového zadĺženia obce započítaval len prvý municipálny úver a nie pohľadávka. Od roku 2014 sa do 
celkového zadĺženia obce započítaval aj úver aj postúpená pohľadávka v súvislosti s rekonštrukciou 
kultúrneho domu, a tak došlo k prekročeniu spomenutých 60 %. 
V protokole NKÚ SR, ktorý v celom znení dostali poslanci OZ, ako aj kontrolórka obce v materiáloch na 
rokovanie, sa konštatuje, že Obec v roku 2015 neprijala žiadne nové návratné zdroje financovania, pričom 
však spláca návratné zdroje financovania čerpané v minulosti, t.j. v roku 2006 a 2008. Celková výška 
dlhu obce k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka bola 74,63 % za rok 2014 
a 59,16 % za rok 2015. Obec tak v roku 2014 prekročila hranicu 60 % určenú v § 17 ods. 6 písm. a) 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hlavný kontrolór obce pravidelne sledoval stav 
obecných financií, čerpanie rozpočtu a plnenie splátkových kalendárov, o čom pravidelne informoval na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  
V protokole NKÚ SR sa ďalej uvádza, že nepriaznivá finančná situácia obce a porušenie podmienok pre 
prijatie návratných zdrojov financovania boli riešené prvýkrát na zasadnutí OZ 28.10.2011. Obec prijatím 
vlastného ozdravného režimu v roku 2012 predišla zavedeniu nútenej správy. Ozdravné opatrenia 
priniesli zvýšené zdroje do rozpočtu obce v sume 38 800 eur (obec zvýšila daň z nehnuteľností o 100 %. 
poplatky za odvoz komunálneho odpadu o 60 % až 80 %, obmedzila výdavky na verejné osvetlenie, 
zrušila dotácie organizáciám, príspevky jubilantom a deťom). Opatrenia boli účinné a podiel celkovej 
výšky dlhu obce za rok 2015 k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka 
dosiahol výšku 59,16 %. Ďalej NKÚ SR upozornilo na riziká spojené s tým, že obec do roku 2015 ešte 
nesplácala istinu municipálneho úveru. 
S ohľadom na zistené určité porušenia všeobecnozáväzných právnych predpisov obec prijala opatrenia, 
a to vykonať interné usmernenie zodpovedných zamestnancov k niektorým zákonom, zabezpečiť, aby 
inventarizačné súpisy obsahovali všetky povinné náležitosti, zabezpečiť správne zatriedenie na príslušnej 
položke ekonomickej klasifikácie, zúčastniť sa školenia o verejnom obstarávaní, vypracovať vnútorný 
predpis o finančnej kontrole a informovať hlavného kontrolóra obce prostredníctvom obecného 
zastupiteľstva o výsledku kontroly NKÚ SR. Väčšina opatrení už bola splnená. 
Kontrolou NKÚ SR však neboli zistené také porušenia, na základe ktorých by hrozili Obci sankcie. 
 
Uznesenie č. 34/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly 
NKÚ SR v obci Hradište pod Vrátnom a o prijatých opatreniach. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Uznesenie č. 35/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie informovanie hlavného 
kontrolóra obce o výsledku kontroly NKÚ SR v obci Hradište pod Vrátnom. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Návrh na výmaz miestneho národného výboru z obchodného registra 
 
Starosta obce informoval o upozornení Okresného súdu Trnava, že v Obchodnom registri Okresného 
súdu Trnava je zapísaný Miestny národný výbor Hradište pod Vrátnom napriek skutočnosti, že podľa § 
28 a § 31 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení bol zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných 
výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do účinnosti zákona o obecnom zriadení patrila podľa 
osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveruje 
orgánom štátu. Na základe tejto skutočnosti je potrebné, aby obec ako zriaďovateľ podala návrh na výmaz 
miestneho národného výboru z obchodného registra. 
 
Uznesenie č. 36/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zrušenie Miestneho národného výboru 
v Hradišti pod Vrátnom v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 
podľa § 21 ods. 11 a ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa Obec Hradište pod Vrátnom. Zároveň obecné 
zastupiteľstvo poveruje starostu obce podaním návrhu na výmaz Miestneho národného výboru 
v Hradišti pod Vrátnom z obchodného registra na príslušný okresný súd. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - VZN č. 42/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu s ohľadom na krízovú situáciu v zásobovaní pitnou 
vodou, ktorá nastala v čase od 20. do 25.4.2016 a kvôli ktorej zasadal krízový štáb obce na schválenie 
návrh VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou. Zároveň poukázal na kontrolu z Okresného úradu 
Senica, odbor krízového riadenia, ktorá prebehla v júni tohto roka na úseku krízového riadenia a na úseku 
civilnej ochrany obyvateľstva, pričom nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných predpisov. 
 
Uznesenie č. 37/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
42/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Dodatok č. 2 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh  Dodatku č. 2 k VZN č. 38/2013 
o iných poplatkoch, ktorý rieši poplatky za prenájom miestností v podkroví kultúrneho domu. 
 
Uznesenie č. 38/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce č. 38/2013 o iných poplatkoch tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2016 
Starosta obce prečítal správu o výsledku kontroly za I. polrok 2016, ktorú predložila na rokovanie 
kontrolórka obce a ktorá je prílohou k zápisnici.  
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Uznesenie č. 39/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2016 bez výhrad.   
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 40/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
2 000 € na finančné operácie - jednorazovú splátku istiny prvého municipálneho úveru. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Predĺženie splatnosti prvého municipálneho úveru 
 
Starosta obce upozornil na blížiaci sa koniec splatnosti prvého municipálneho úveru, ktorý končí 
28.10.2016 a predniesol stanovisko kontrolórky k návrhu na predĺženie splatnosti prvého municipálneho 
úveru, ktoré predložila na rokovanie kontrolórka obce a ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 41/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu na predĺženie splatnosti prvého municipálneho úveru. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 42/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje predĺženie splatnosti Prvého 
municipálneho úveru č. 24/002/2001 zo dňa 28.08.2001 v zostatkovej hodnote 110.859,32 € na 
obdobie 80 mesiacov. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 43/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zabezpečenie úveru v zostatkovej 
hodnote 110.859,32 € vista blankozmenkou. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016 
Starosta obce predniesol stanovisko kontrolórky k úprave rozpočtu na r. 2016, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 44/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2016. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Úprava rozpočtu na rok 2016 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle vnútorného predpisu č.  
389/2015 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce (navýšenie príjmov v dôsledku sponzorských 
príspevkov na spoločenské podujatia obce). 
 
Uznesenie č. 45/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 45/2016 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle vnútorného predpisu č. 389/2015 o zásadách 
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rozpočtového hospodárenia obce  (o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu obce) podľa 
prílohy. 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 27.5.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 30.6.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné príjmy  286 450 293 450 293 650 + 200 

Kapitálové príjmy 0         0         0 0 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 38 900 0 

Príjmy spolu  286 450 332 350 332 550 + 200  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 27.5.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 30.6.2016 

Zmena rozpočtu  
na rok 2016  

v € 

Bežné výdavky  260 550 276 004 276 204 + 200 

Kapitálové výdavky 0   30 446   30 446 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 25 900 0 

Výdavky spolu  286 450 332 350 332 550 + 200 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce uviedol, že návrh úpravy rozpočtu zahŕňa najmä nasledovné skutočnosti. 
 
PRÍJMY 
- zvyšujú sa o sponzorské príspevky na spoločenské podujatia obce 
- upravujú sa v súvislosti s projektmi z úradu práce 

VÝDAVKY 
časť 1 - zvyšujú sa výdavky na audit 
časť 4 - znižujú sa výdavky na opravu strechy domu smútku 
časť 5 - zvyšujú sa výdavky na Požiarnu zbrojnicu (výmena okien, vchodových dverí, ochranný náter 
strechy) 
časť 6 - zvyšujú sa výdavky na vývoz žúmp 
časť 7 - znižujú sa pôvodne rozpočtované výdavky na nevyhnutnú údržbu a opravy miestnych 
komunikácií 
časť 8 - upravujú sa výdavky ´v ZŠ s MŠ v súvislosti s organizačnými zmenami a s plánovaným 
zákonným navýšením miezd od 1.9.2016, zvyšujú sa výdavky na zabezpečenie okien pred rozbitím v 
telocvični 
časť 9 - zvyšujú sa výdavky na výmenu okien a na energie v šatniach TJ 
časť 11 - zvyšujú sa výdavky na prevádzku a údržbu kosačiek 
časť 12 - zvyšujú sa výdavky na sociálne posudky odkázanosti 
časť 13 - zvyšujú sa výdavky na zateplenie budovy obecného úradu, znižujú sa výdavky spojené s 
poplatkami a úrokmi banke 
 
Uznesenie č. 46/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 46/2016 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. 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2016  

v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 30.6.2016 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Bežné príjmy  286 450 293 650 + 318 293 968 

Kapitálové príjmy 0         0 + 1 990         1 990 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 0 38 900 

Príjmy spolu  286 450 332 550 + 2 308 334 858 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 30.6.2016 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Bežné výdavky  260 550 276 204 - 746 275 458 

Kapitálové výdavky 0   30 446 + 3 054    33 500 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 0 25 900 

Výdavky spolu  286 450 332 550 + 2 308 334 858 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Analýza školského roka 2015/2016 
 
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ  
a zástupkyňa pre MŠ Hradište pod Vrátnom. 
 
 
Uznesenie č. 47/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
základnej školy a materskej školy za školský rok 2015/2016 tak, ako bola predložená v návrhu na 
rokovanie OZ.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  15 – Voľba členov Rady školy za zriaďovateľa 
 
Starosta obce navrhol za členov Rady školy za zriaďovateľa Ing. Ladislava Vulgana a poslanca OZ 
Daniela Masára. 
 
Uznesenie č. 48/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje členov Rady školy za zriaďovateľa: 
Ing. Ladislav Vulgan, Daniel Masár.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  16 – Návrh na udelenie ceny obce Tiborovi Vrbickému in memoriam 
 
Starosta obce informoval o pripravovanej adventnej besede na 1. adventnú nedeľu 27.11.2016 
o zločinoch komunizmu za účasti predsedu Konfederácie politických väzňov na Slovensku Petra 
Sandtnera a o výročiach nášho bývalého občana Tibora Vrbického, ktorý bol popravený z politických 
dôvodov v roku 1951 vo veku 30 rokov. 
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Uznesenie č. 49/2016: 
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 Tiborovi Vrbickému in memoriam za rozvoj 
demokracie. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  17 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 25.11.2016.  
Ďalej informoval o namontovaných sieťkach v budove kultúrneho domu a žalúziach v izbách v podkroví, 
o vykonanej hydroizolácii strechy na dome smútku asfaltovými pásmi a reflexným náterom a o reflexnom 
nátere strechy požiarnej zbrojnice. 
Ďalej informoval, že za posledný rok bola Obec Hradište pod Vrátnom predmetom kontrol viacerých 
kontrolných orgánov, a to najmä: Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Sociálna poisťovňa, Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia na 
úseku krízového riadenia a na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Senici vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi. Okresná prokuratúra v Senici vykonala previerku vo viacerých oblastiach. 
Žiaden z kontrolných orgánov nezistil také porušenia všeobecno-záväzných právnych predpisov, ktoré by 
boli následne predmetom sankcie. 
 
Pani Janka Michálková tlmočila žiadosť pani Anny Michali čkovej na vybudovanie zábradlia do 
vchodu do budovy obecného úradu. 
Poslanec D. Masár tlmočil návrh pána Ondrejičku, že je ochotný natrieť zábradlie okolo sochy sv. 
Vendelínka pod gaštanmi v Dolnom konci, ak obec uhradí náklady na farbu. 
Poslanec M. Masár upozornil na potrebu kosiť detské ihrisko, školské ihrisko a areál školy každé dva 
týždne. 
 
Bod 18 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
 
Daniel Masár        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


