ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.02.2020
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Daniel Masár
Zdenko Gregor
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“) je prítomná kontrolórka obce
a poslanci: Dudák, Gregor, D. Masár a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec M. Masár a Sopúch sa
ospravedlnili.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1/2020:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 11/2007 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
4. VZN č. 46/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5. Došlá pošta
6. Predaj obecných pozemkov
7. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
8. Správa hlavného kontrolóra za rok 2019
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020
11. Úprava rozpočtu na rok 2020
12. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2019
13. Rôzne
14. Záver
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 2 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 13.12.2019:
Uzn. č. 42/2019 – schválené
Uzn. č. 43/2019 – schválené, splnené
Uzn. č. 44/2019 – schválené, prevod uskutočnený
Nariadenie č. 2/2019 – schválený dodatok č. 2 k VZN č. 40/2015
Uzn. č. 45/2019 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 46/2019 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu
Uzn. č. 47/2019 – schválená zmena rozpočtu
Uzn. č. 48/2019 – schválené, realizuje sa
Uzn. č. 49/2019 – schválené, zatiaľ nezrealizované
Uzn. č. 50/2019 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 51/2019 – schválený návrh rozpočtu na rok 2020
Uzn. č. 52/2019 – vzaté na vedomie – návrh rozpočtu na roky 2021-2022
Uzn. č. 53/2019 – schválené
strana č. 1/6

Bod 3 - Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 11/2007 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Hradište pod Vrátnom č. 11/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Hradište pod Vrátnom. Prokurátor navrhuje uvedené všeobecne záväzné nariadenie zrušiť
v ustanoveniach § 2 ods. 1, ods. 2, ods. 4 druhá veta, ods. 6 a § 3 ods. 2 z dôvodu porušenia ustanovení
zákona č 369/1990 Zb. a zákona č. 250/2007 Z. z.
Prokurátor JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. vysvetlil dôvody protestu.
Uznesenie č. 2/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 160/19/2205-3
zo dňa 20.12.2019 a zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradište pod Vrátnom č. 11/2007 o
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod
Vrátnom, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom
25.09.2007 uznesením č. 35/2007 a nadobudlo účinnosť dňom 11.10.2007.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 – VZN č. 46/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 46/2020 o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom.
Ďalej uviedol, že v zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k predmetnému návrhu.
Predložil obecnému zastupiteľstvu pozmeňujúci návrh k predloženému VZN.
Uznesenie č. 3/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zmeny v navrhovanom VZN č. 46/2020 o
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod
Vrátnom, a to vypustiť § 2 ods. 2 a § 3 ods. 1, v § 2 zrušiť číslovanie pre ods. 1 a § 3 ods. 2 a 3
prečíslovať.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 4/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje VZN č. 46/2020 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o žiadosti Mesta Senica o poskytnutie dotácie na centrum voľného času vo
výške 24,00 eur na 4. štvrťrok 2019.
Uznesenie č. 5/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie dotácie pre Centrum
voľného času v Senici za štvrtý štvrťrok 2019 (10-12/2019).
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Predaj obecných pozemkov
Dagmar Hološková – žiada o odkúpenie pozemkov KNC 107/26 o výmere 1 m2, 107/27 o výmere 95
m2, 108/4 o výmere 19 m2. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom.
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Uznesenie č. 6/2020:
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) a h)
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 nehnuteľností na základe geometrického plánu č. 517991544/2020, novovytvorenej parcely KNC č. 107/26 o výmere 1 m2 z KNC parcely 107/4, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1,
novovytvorenej parcely KNC č. 107/27 o výmere 95 m2 z KNC parcely 107/4, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1,
novovytvorenej parcely KNC č. 108/4 o výmere 19 m2 z KNE parcely 108, druh pozemku ostatná
plocha vedenej na liste vlastníctva č. 1523 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľky
Dagmar Hološkovej, Novomeského 1216/82, Senica. Cena za predaj nehnuteľností je navrhnutá na
7,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 vrátane, ktoré sú svojou povahou
nevyužiteľné pre účely obce. V prípade novovytvorenej parcely KNC č. 108/4 sa jedná o pozemok,
ktorý je široký max. 3,5 m.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Daniel Masár. Martin Jurčo a PhDr. Erika Jurčová, Stanislav Leška a Emília Lešková – žiadajú
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom.
Uznesenie č. 7/2020:
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 nehnuteľností na základe geometrického plánu č. 3666956331/2020, novovytvorenej parcely KNC č. 65/8 o výmere 22 m2 z KNC parcely 65/4, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1, v prospech
nadobúdateľa Daniela Masára, Hradište pod Vrátnom 33, novovytvorenej parcely KNC č. 65/6
o výmere 44 m2 z KNC parcely 65/4 a 65/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na
liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1, v prospech nadobúdateľov Stanislav Leška
a manželka Emília Lešková, Hradište pod Vrátnom 1, novovytvorenej parcely KNC č. 65/7
o výmere 46 m2 z KNC parcely 65/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste
vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1, v prospech nadobúdateľov Martin Jurčo a manželka
PhDr. Erika Jurčová, Medveďovej 10, Bratislava. Cena za predaj nehnuteľností je navrhnutá na
7,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 vrátane, ktoré sú svojou povahou
nevyužiteľné pre účely obce.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2019,
ktorá je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 8/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného
kontrolóra za 2. polrok 2019.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 8 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2019
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za rok 2019, ktorá je
prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 9/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 10/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške
35 000 € na kapitálové výdavky – Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2020, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 11/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
úprave rozpočtu na rok 2020.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Úprava rozpočtu na rok 2020
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2020.
PRÍJMY:
navýšené o príjmy z dobropisu za plyn, projekty z úradu práce, znížené pri normatívoch ZŠ
finančné operácie príjmové – nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov (detské ihrisko, dotácia
na stravu, potravinový účet ŠJ, poplatky ŠKD a MŠ
VÝDAVKY:
časť 5 – projekt z úradu práce – zosúladenie rodinného a pracovného života
časť 7 – zníženie výdavkov na opravu ciest
časť 8 – oprava odpadovej šachty ŠJ (bežné), zateplenie ZŠ s MŠ (kapitálové)
časť 9 – detské ihrisko (kapitálové)
Uznesenie č. 12/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 11/2020 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.
Schválený
Návrh na
Zmena
rozpočet na
zmenu rozpočtu
rozpočtu
rok 2020
na rok 2020
na rok 2020
v€
v€
v€
Bežné príjmy
399 415
+ 8 145
407 560
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

115 228

0

115 228

0

+ 45 199

45 199

514 643

+ 53 344

567 987
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Návrh na
zmenu rozpočtu
na rok 2020
v€
373 769
+ 9 922

Schválený
rozpočet na
rok 2020 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zmena
rozpočtu
na rok 2020
v€
383 691

3 314

+ 43 422

46 736

Finančné operácie výdavkové

137 560

0

137 560

Výdavky spolu

514 643

+ 53 344

567 987

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 – Informácia o úprave rozpočtu na rok 2019
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo na konci roka 2019 v zmysle § 14 zák. č.
583/2004 Z. z. (bežné príjmy aj výdavky za stravu v ŠJ, kapitálové príjmy 8 000,- € – dotácia z ÚV SR na
detské ihrisko, nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVaR).
Uznesenie č. 13/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 12/2020 berie na vedomie zmenu
rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6 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 2019 v €
2019 v €
2019 v €
rok 2019 v €
dňa 13.12.2019 dňa 31.12.2019
Bežné príjmy
345 695
410 901
410 214
- 687
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

0

178 982

186 982

+ 8 000

30 000

193 362

193 362

0

375 695

783 245

790 558

+ 7 313

Schválený
rozpočet na
rok 2019 v €
297 763

Upravený
rozpočet na rok
2019 v €
dňa 13.12.2019
390 769

Kapitálové výdavky

55 600

370 144

370 144

0

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

22 332

0

375 695

783 245

781 535

- 1 710

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Zmena
Rozdiel zmeny
rozpočtu na rok
rozpočtu na
2019 v €
rok 2019 v €
dňa 31.12.2019
389 059
- 1 710

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 29.05.2020,
o pripravovaných podujatiach Vrátnofest (Lojzo) 13.6.2020 a Prehliadkach dychových hudieb 25.7.2020.
Ďalej predložil návrh na uznesenie v súvislosti s plánovanou realizáciou projektu WIFI4EU.
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Uznesenie č. 14/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje realizáciu projektu WIFI4EU v zmysle
požiadaviek Európskej komisie a poveruje starostu obce zabezpečiť proces prípravy, realizácie a
schválenie realizácie celého projektu.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 14 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Daniel Masár

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

Zdenko Gregor

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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