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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.02.2021 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         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: Gregor, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec D. Masár sa ospravedlnil, 
z dôvodu karantény. 
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 1/2021:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Prevod obecných pozemkov 
5. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2020 
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2020 
7. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2020 a 2021 
8. Multifunk čný športový areál 
9. Obnova vojnového hrobu 
10. Rôzne 
11. Záver 

Za: Gregor, 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 11.12.2021:  
Uzn. č. 47/2020 – schválené 
Uzn. č. 48/2020 – schválené 
Uzn. č. 49/2020 – schválené, zmluva s BVS uzavretá 
Uzn. č. 50/2020 – schválené, žiadosť o dotáciu na kompostéry podaná 
Uzn. č. 51/2020 – schválený Dodatok č. 3 k VZN č. 40/2015 
Uzn. č. 52/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 53/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 54/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 55/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 56/2020 – schválená zmena rozpočtu 
Uzn. č. 57/2020 – schválené, žiadosť na MAS Podhoran v procese vyhodnocovania 
Uzn. č. 58/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 59/2020 – schválený návrh rozpočtu na rok 2021 
Uzn. č. 60/2020 – vzaté na vedomie – návrh rozpočtu na roky 2022-2023 
Uzn. č. 61/2020 – schválené 
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Bod 3 - Došlá pošta 
Starosta obce informoval o žiadosti obyvateľov Dolného Konca o opravu miestnej komunikácie. 
Informoval, že k predmetnej ceste boli vypracované 3 cenové ponuky v sume 30-43 tis. eur., pričom obec 
nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na opravu cesty v potrebnom rozsahu. 
 
Uznesenie č. 2/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu miestnej komunikácie v časti 
obce Dolný Koniec v úseku od s. č. 12 po s. č. 3 v nevyhnutnom rozsahu (orez stromov, zarovnanie 
krajníc), pri čom náklady na opravu zo strany obce nesmú presiahnuť 700,- eur. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 – Prevod obecných pozemkov 
 
Melánia Ondreji čková žiada o odkúpenie pozemku par.č. 107/27 pri jej rodinnom dome, ktorý dlhodobo 
užíva. 
 
Uznesenie č. 3/2021: 
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. 45644900-
076/2020, úradne overeného dňa 15.12.2020, novovytvorenej parcely KNC č. 107/27 o výmere  
20 m2 z KNC parcely 107/8 a 44/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedených na liste 
vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľky Melánie Ondrejičkovej, 
Hradište pod Vrátnom č. 28. Cena za predaj nehnuteľností je navrhnutá na 7,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2 vrátane, ktorý je svojou povahou 
nevyužiteľný pre účely obce.  
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o požiadavke BVS, a.s., ktorá chce vybudovať spevnenú prístupovú cestu ku 
studniam v lokalite Holdošov mlyn na pozemku vo vlastníctve obce, avšak časť existujúceho pozemku 
poľnej cesty prechádza v skutočnosti cez potok. Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť túto časť pozemku do 
súkromných pozemkov. Tieto časti je potrebné vykúpiť v prospech obce a spevnená komunikácia bude 
zároveň slúžiť aj ako prístupová komunikácia na súkromné pozemky a zostane vo vlastníctve obce.  
 
Uznesenie č. 4/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemkov vytvorených na základe geometrického plánu, a to diel č. 1 o výmere 14 
m2 z KNC parcely č. 9773, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2559 vo 
vlastníctve Terézia Danišová, Trstín 199 v 1/1, diel č. 2 o výmere 21 m2 z KNC parcely č. 9774, 
druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2708 vo vlastníctve Melánia 
Ondreji čková, Hradište pod Vrátnom 28 v 1/1, diel č. 3 o výmere 23 m2 a diel č. 4 o výmere 3 m2 z 
KNC parcely č. 9775, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2701 vo 
vlastníctve Ervín Michalička, Hradište pod Vrátnom 3 v 1/1, diel č. 5 o výmere 35 m2 a diel č. 6 
o výmere 17 m2 z KNC parcely č. 9776/1, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva 
č. 3025 vo vlastníctve Mgr. Mária Sekáčová, E.F.Scherera 4803/4, Piešťany v 1/1, diel č. 9 o výmere 
12 m2  a diel č. 10 o výmere 12 m2 z KNC parcely č. 9778/3, druh pozemku ostatná plocha vedenej 
na liste vlastníctva č. 2575 vo vlastníctve Ing. Róbert Kováč, J. Mudrocha 1354/44, Senica v 1/1 
v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, Hradište pod Vrátnom za cenu 7,- eur 
za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy a podaním návrhu na vklad hradí obec. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Uznesenie č. 5/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – kúpu pozemkov vytvorených na základe geometrického plánu, a to diel č. 7 o výmere 13 
m2 a diel č. 8 o výmere 11 m2 z KNC parcely č. 9777/3, druh pozemku ostatná plocha vedenej na 
liste vlastníctva č. 457 vo vlastníctve Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 
Bratislava v 1/1 v prospech nadobúdateľa Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, Hradište pod 
Vrátnom za cenu 7,- eur za 1 m2. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy a podaním návrhu na 
vklad hradí obec. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2020 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2020, 
ktorá je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 6/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2020. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2020 
 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za rok 2020, ktorá je 
prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 7/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2020 a 2021 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo na konci roka 2020 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. (bežné príjmy aj výdavky +411,00 € normatívy V-16 na PK ZŠ na osob. nákl. 
zamestnancov ZŠ-d.k., +846,00 € – dotácia z ÚPSVaR na projekt za XI. 2020 - Zosúladenie rod. a prac. 
života, za stravu v ŠJ, nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVaR). 
 
Uznesenie č. 8/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 7/2021 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy.  
 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2020 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2020 v € 
dňa 11.12.2020 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2020 v € 
dňa 21.12.2020 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2020 v € 

Bežné príjmy  399 415 419 677 421 405 + 1 728 

Kapitálové príjmy 115 228 131 395 131 395 0 

Finančné operácie príjmové  0 57 690 57 690 0 

Príjmy spolu 514 643 608 762 610 490 + 1 728  
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2020 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2020 v € 
dňa 11.12.2020 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2020 v € 
dňa 21.12.2020 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2020 v € 

Bežné výdavky  373 769 410 923 410 711                  -212 

Kapitálové výdavky 3 314   60 279 60 279 0 

Finančné operácie výdavkové 137 560 137 560 137 560 0 

Výdavky spolu  514 643 608 762 608 550                  -212   

Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v roku 2021 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. (bežné príjmy aj výdavky – 298,00 € normatívy V-1 na PK ZŠ, 
+500,00 € - nenormatívne FP na PK ZŠ -„príspevok na špecifiká“- digitálne technológie- 
MTZ dištančného vzdelávania). 
Uznesenie č. 9/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 8/2021 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy.  
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2021 v € 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2021 v € 
dňa 12.02.2021 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2021 v € 

Bežné príjmy  393 331 393 533 +202 

Kapitálové príjmy 27 190 27 190 0 

Finančné operácie príjmové  0 0 0 

Príjmy spolu 420 521 420 723 + 202  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2021 v € 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2021 v € 
dňa 12.02.2021 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2021 v € 

Bežné výdavky  350 441 350 643 + 202  

Kapitálové výdavky 47 748 47 748 0 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 

Výdavky spolu  420 521 420 723                + 202 

Za: Gregor, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  8 – Multifunkčný športový areál 
Starosta obce informoval o plánovanom vybudovaní multifunkčného športového areálu v areáli ZŠ s MŠ 
– multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením a oplotením + tartanová dráha.  
Uviedol, že poradenské služby pri podaní žiadosti o dotáciu, ako aj zabezpečenie stavebnej projektovej 
dokumentácie k ohláseniu stavebných úprav zabezpečuje firma Houston, s.r.o., Daxnerova 9, Žilina, ktorá 
bola vybraná na základe prieskumu trhu. 
 
Uznesenie č. 10/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy „Výstavba, 
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rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na projekt „Multifunk čný športový areál“. 
Zároveň schvaľuje spolufinancovanie tohto projektu vo výške 54.000,- eur z vlastných prostriedkov 
rozpočtu obce. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  9 – Obnova vojnového hrobu 
Starosta obce informoval o plánovanej obnove hrobu vojnovej obete – Štefana Masára, umučeného 
nacistami v apríli 1945,  
 
Uznesenie č. 11/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova 
hrobu vojnovej obete“ z obecného rozpočtu v minimálnej výške 600,- eur, pričom na projekt bude 
poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov vo výške 
1900,- eur. 
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  10 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 28.05.2021,  
Poďakoval Ing. Jaroslavovi Parízkovi ml., RD Vrátno, BVS, a.s. za finančnú aj materiálnu pomoc pri 
oprave priepustu na poľnej ceste za býv. Stavohmotami. 
Informoval o spustení projektu WIFI4EU, v rámci ktorej je bezplatne dostupné pripojenie k internetu vo 
verejných budovách a na verejných priestranstvách v obci: obecný úrad, ZŠ s MŠ, kultúrny dom, detské 
ihrisko, ihrisko TJ, autobusové zastávky v obci. 
Riaditeľ PPÚ oboznámil listom starostu obce o pláne vyhlásenia výzvy na realizáciu spoločných 
zariadení a opatrení, ktoré boli naprojektované v pozemkových úpraváach (poľné cesty, ekologické 
a vodohospodárske opatrenia). 
 
Ďalej predložil návrh na uznesenie v súvislosti s plánovaným zavedením váženia komunálneho odpadu.  
 
Uznesenie č. 12/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zavedenie váženia komunálneho odpadu 
v obci Hradište pod Vrátnom a schvaľuje všetky náklady obce s tým spojené. Starostu obce 
poveruje uzavretím dodatku k zmluve o komunálnych odpadoch so spoločnosťou Technické služby 
Senica, a.s., Železničná 465, Senica a uzavretím zmluvy so spoločnosťou GX Solutions, a.s., 
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, ktorá bude zabezpečovať elektronizáciu zvozu odpadu 
a monitoring kontajnerov.  
Za: Gregor, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
  
Bod 11 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Mgr. Martin Masár ........................        zapisovateľka: Mária Marečková ........................... 
       
 
Stanislav Sopúch        ..........................                                
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                     
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


