ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.05.2016
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Vladimír Dudák
Stanislav Sopúch
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) sú prítomní poslanci: Dudák,
Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan a OZ je uznášania schopné. Poslanec M. Masár sa
ospravedlnil z dôvodu pracovných povinností. Uviedol, že príde neskôr. Kontrolórka obce sa
ospravedlnila z pracovných dôvodov.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 12/2016:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj obecných pozemkov
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre centrum voľného času
6. Prerokovanie návrhu na zníženie počtu tried v ZŠ s MŠ
7. Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti s prebiehajúcou stavbou „Rozšírenie
vodného zdroja Holdošov mlyn“
8. VZN č. 41/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
9. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
11. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2015
12. Čerpanie rezervného fondu
13. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2016
14. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016
15. Úprava rozpočtu na rok 2016
16. Rôzne
17. Záver
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 2 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 11.3.2016:
Uzn. č. 1/2016 – schválené
Uzn. č. 2/2016 – schválené
Uzn. č. 3/2016 – schválené
Uzn. č. 4/2016 – schválené, čiastočne splnené v rozsahu povolenia na výrub
Uzn. č. 5/2016 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 6/2016 – schválené, zatiaľ nesplnené, s ohľadom na tlačovú chybu v zápisnici starosta navrhol
doplňujúce uznesenie
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Uznesenie č. 13/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zmenu uznesenia č. 6/2016 zo dňa
11.3.2016, v ktorom sa slovné spojenie „obecného úradu“ nahrádza slovným spojením „domu
smútku“.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uzn. č. 7/2016 – schválené čerpanie rezervného fondu, zatiaľ nečerpané
Uzn. č. 8/2016 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 9/2016 – vzaté na vedomie, zmena rozpočtu
Uzn. č. 10/2016 – schválené, zmena rozpočtu
Uzn. č. 11/2016 – schválené, zatiaľ nesplnené
Bod 3 - Došlá pošta
Mária Mikušovičová – žiada o vyriešenie problému s odtokom dažďovej vody zo štátnej cesty, ktorá
zaplavuje pozemok par. č. 55 a 57.
Starosta obce uviedol, že predmetnú žiadosť odstúpil na vybavenie Okresnému úradu Senica, odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý dňa 12.5.2016 uskutočnil miestnu obhliadku
a konštatoval, že problém je v nízkej úrovni chodníka, ktorý neriešil odvodnenie a uložil obci realizovať
rekonštrukciu chodníka na vlastné náklady, pričom projektová dokumentácia má byť vypracovaná do
31.08.2016.
Uznesenie č. 14/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nesúhlasí s dohodnutými opatreniami Okresného
úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 12.5.2016 na riešenie
rekonštrukcie chodníka vedľa štátnej cesty II/501 v km cca 56,250 – 56,340 z dôvodu, že
k vzniknutej situácii došlo v dôsledku navyšovania vrstiev asfaltového koberca štátnej cesty na
úroveň chodníka.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Katarína Klofáčová – žiada o dokončenie odvodu odpadovej vody v Kopaniciach z ulice, kde býva
rodina Štefíkových z dôvodu, že dochádza k zaplavovaniu dvorov a pozemkov.
Starosta obce spolu s poslancami OZ vykonali miestnu obhliadku 27.5.2016 pred rokovaním OZ.
Uznesenie č. 15/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje dokončenie odvodu odpadovej vody
v časti obce „Kopanice“ z ulice, ktorá končí rodinným domom Štefíkových na náklady obce aj
s využitím pomocných prác pracovníkov obce v rámci projektov z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Predaj obecných pozemkov
Starosta obce informoval o žiadosti Stanislava Matoviča o odkúpenie časti obecného pozemku
o výmere 47 m2 z KNE parcely 113/1 za účelom ucelenia pozemku a výstavby malého rodinného domu.
Uznesenie č. 16/2016:
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 nehnuteľnosť – na základe geometrického plánu č. 45644900strana č. 2/8

005/2016 novovytvorenú parcelu KNC č. 113/28 o výmere 47 m2 z KNE parcely 113/1, druh
pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 1522 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľa Stanislava Matoviča, Hradište pod Vrátnom č. 161. Cena za predaj nehnuteľnosti je
stanovená na 5,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100 m2 a svojou povahou je nevyužiteľný pre účely
obce.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce uviedol, že v prípadoch predaja nehnuteľností, kde zámer predaja bol schválený na
rokovaní OZ 11.3.2016 a pred nasledujúcim rokovaním OZ boli tieto riadne zverejnené na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce, poslanci OZ vykonali miestnu obhliadku dňa 27.5.2016 pred rokovaním OZ.
Následne starosta predniesol návrhy uznesení.
Uznesenie č. 17/2016:
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 schvaľuje prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to predaj
nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 47801590-2/16, úradne overeného 1.2.2016,
novovytvorenej parcele KNC č. 10094/2 o výmere 6 m2 z KNC parcely 10094, druh pozemku
ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 251 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľov Ing. Juraja Pirohu a manž. Ing. Moniky Pirohovej rod. Rábarovej, Hradište pod
Vrátnom č. 352. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 5,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100m2 a svojou povahou je nevyužiteľný 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, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 18/2016:
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 schvaľuje prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to predaj
nehnuteľnosti - pozemku KNE par. č. 6129 o výmere 352 m2, druh pozemku orná pôda vedený na
liste vlastníctva č. 1522 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľov Jána Valachoviča
a manž. Zdenky Valachovičovej rod. Frýdlovej, Hradište pod Vrátnom č. 308. Cena za predaj
nehnuteľnosti je stanovená na 5,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok v bezprostrednom susedstve s pozemkami nadobúdateľov
v blízkosti stavby – dielne vo vlastníctve nadobúdateľov. Pozemok je svojou povahou nevyužiteľný
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, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Žiadosť o poskytnutie dotácie pre centrum voľného času
Starosta obce informoval o žiadosti Mesta Senica o dotáciu na centrum voľného času vo výške 30 eur na
1. a 2. štvrťrok 2016.
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Uznesenie č. 19/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie dotácie pre Centrum
voľného času v Senici za prvý a druhý štvrťrok 2016.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Prerokovanie návrhu na zníženie počtu tried v ZŠ s MŠ
Starosta obce predniesol návrh na otvorenie jednej triedy v ZŠ so zlúčeným prvým, druhým a tretím
ročníkom od 1.9.2016 z ekonomických dôvodov vzhľadom k nízkemu počtu žiakov – 10, kde obec musí
z vlastných prostriedkov dofinancovávať prevádzku školy.
Informoval o uznesení Rady školy zo dňa 23.5.2016, v ktorom rada vyjadrila nesúhlas so zlúčením troch
ročníkov do jednej triedy z dôvodu obavy zo zhoršenia kvality vyučovacieho procesu.
Ing. E. Jančeková, predsedníčka Rady školy – vyjadrila obavu z toho, ako by bolo riešené
zastupovanie (napr. v prípade práceneschopnosti), keďže v škole by bola len jedna učiteľka a či nakoniec
by aj vôbec došlo k očakávanej úspore.
Ing. L. Vulgan – upozornil na možné riziká zlučovania viacerých ročníkov do jednej triedy, keďže by
mohlo dôjsť k odchodu žiakov zo školy z dôvodu zhoršenia kvality výučby a nakoľko situácia v škôlke je
v poriadku a keďže existuje perspektíva do budúcna, apeloval na poslancov, aby nerobili neuvážený krok
kvôli jednému školskému roku, aby potom nepadla škola. Ďalej vyjadril presvedčenie, že určite by sa pár
tisíc eur na učiteľku našlo, pretože môže byť problém v ďalšom školskom roku nájsť učiteľku.
starosta – uviedol, že zastupovanie by bolo riešené prostredníctvom externej učiteľky, keďže tak, či tak
je potrebné riešiť výučbu angličtiny. K obavám z úbytku žiakov v dôsledku zhoršenia kvality výučby
komunikoval s riaditeľkou školy, ktorá rozprávala s rodičmi budúcich prvákov a druhákov a tí nemajú
námietky v takom rozsahu, žeby sa rozhodli zobrať žiakov zo ZŠ s MŠ v dôsledku zlúčenia troch
ročníkov do jednej triedy. K obavám zo zhoršenia kvality výučby uviedol, že v triede bude 10 žiakov
(z toho v treťom ročníku len 1 žiak), čo je podstatne menej ako v mestách, kde v jednej triede je aj 23
žiakov. Pri desiatich žiakoch môže učiteľka zvoliť osobitný prístup ku každému jednému z nich.
Dostavil sa poslanec M. Masár.
Uznesenie č. 19/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje otvorenie jednej spoločnej triedy pre
prvý, druhý a tretí ročník Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom od 1.9.2016. Štvrtý ročník v
školskom roku 2016/2017 nebude otvorený z dôvodu, že do štvrtého ročníka nie je prihlásený ani
jeden žiak.
Za: Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: Vulgan, zdržal sa: Dudák, M. Masár.
Bod 7 - Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti s prebiehajúcou stavbou „Rozšírenie vodného
zdroja Holdošov mlyn“
Starosta obce informoval o prebiehajúcich rokovaniach s BVS, a.s. vo veci realizácie stavby „Rozšírenie
vodného zdroja Holdošov mlyn“ a vybudovania tlakovej stanice pre obec s nechemickou úpravou vody.
Uviedol, že dňa 23.5.2016 sa zúčastnil rokovania s generálnym riaditeľom BVS, a.s., ktorý prisľúbil
návštevu obce Hradište pod Vrátnom v priebehu 2 týždňov, pričom má záujem sa stretnúť aj s poslancami
OZ.
Poslanci OZ sa konsenzuálne dohodli, že o požiadavkách BVS, a.s. vo veci stavby „Rozšírenie vodného
zdroja Holdošov mlyn“ budú hlasovať po stretnutí s generálnym riaditeľom BVS, a.s.
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Bod 8 - VZN č. 41/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Starosta obce informoval o súčasne platnej legislatíve, na základe ktorej je potrebné do 30.6.2016
schváliť VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
Uznesenie č. 20/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
41/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
Starosta obce predniesol stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015, ktoré je
prílohou k zápisnici.
Poslanec D. Masár opustil rokovaciu miestnosť.
Uznesenie č. 21/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za
rok 2015.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: D.
Masár.
Bod 10 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
Uznesenie č. 22/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.
Za: Dudák, Gregor, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: D.
Masár.
Vrátil sa poslanec D. Masár.
Bod 11 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2015
Uznesenie č. 23/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 36 586,34 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 36 586,34 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 -23 899,68 EUR vysporiadať z rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje
skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 12 686,66 EUR.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 12 - Čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 24/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške
13 000 € na kapitálové výdavky – stavebné úpravy Rekonštrukcia fasády na budove obecného
úradu.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2016
Uznesenie č. 25/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje nasledovný plán činnosti kontrolóra na 2.
polrok 2016:
Kontrola výberu daní z nehnuteľností v roku 2016
Termín: do konca decembra 2016
Kontrola pokladne Obecného úradu
Termín: do konca decembra 2016
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2016
Termín: do konca decembra 2016
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 14 - 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. 26/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu na rok 2016.
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 15 - Úprava rozpočtu na rok 2016
Starosta obce uviedol, že úprava rozpočtu zahŕňa najmä nasledovné skutočnosti.
PRÍJMY:
Spresnenie príjmov z daní z nehnuteľností, príjmy z dotácie pre DHZ obce.
VÝDAVKY:
časť 5 – nákup hasičskej techniky z poskytnutej dotácie 2.000 eur, výmena okien na budove hasičskej
zbrojnice
časť 7 – pasport miestnych komunikácií
časť 8 – žalúzie do telocvične ZŠ
časť 9 – výmena okna na budove TJ
časť 10 – zariadenie izieb v KD, drobné opravy elektriny a vody
časť 13 – zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu fasády budovy obecného úradu
Uznesenie č. 27/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 27/2016 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3 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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Bežné príjmy

Schválený
rozpočet na
rok 2016
v€
286 450

Upravený
Návrh na
rozpočet na
zmenu rozpočtu
rok 2016
na rok 2016
v€
v€
294 191
- 741

Zmena
rozpočtu
na rok 2016
v€
293 450

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

Finančné operácie príjmové

0

25 900

+ 13 000

38 900

286 450

320 091

+ 12 259

332 350

Návrh na
zmenu rozpočtu
na rok 2016
v€
274 100
+ 1 904

Zmena
rozpočtu
na rok 2016
v€
276 004

Príjmy spolu

Schválený
rozpočet na
rok 2016 v €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

260 550

Upravený
rozpočet na
rok 2016 v €

0

20 091

+ 10 355

30 446

25 900

25 900

0

25 900

286 450

320 091

+ 12 259

332 350

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 16 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 25.8.2016.
Ďalej informoval o Vrátno feste 2016, ktorý sa uskutoční 25.6.2016 a na ktorý bude vypravený
nostalgický motorový vlak v spolupráci s OZ Veterany.eu, bude aj kyvadlová jazda Brezová pod
Bradlom-Jablonica a späť, jeden vozeň bude aj pre cyklistov.
Ďalším podujatím bude STEFANIK TRAIL – horský beh, ktorý v dňoch 10.-11.6.2016 bude prebiehať aj
cez našu obec.
Ďalej informoval o tom, že obec zakúpila do kultúrneho domu nové stoly a stoličky, že bol spustený nový
dizajn internetovej stránky obce a že v pondelok 30.5.2016 v noci má v našej obci v blízkosti železničnej
stanice prebiehať natáčanie nového slovenského filmu.
Poďakoval všetkým zúčastneným na podujatí Čistý chotár 2016 – DHZ, TJ, jednotlivcom, ale najmä
Poľovníckemu združeniu Hradište-Osuské, ktorého členovia poskytli aj techniku na odvoz odpadu. Obec
v roku 2015 získala prvé miesto v tejto súťaži. Aj v tomto roku sa vyzbieralo veľa odpadu.
poslanec Sopúch – upozornil na problém s pani Štefániou Ňuňukovou, ktorá býva spolu so synmi nad
ním, chová 7 psov, ktorí ohrozujú obyvateľov obce
starosta – informoval, že menovanú pani Ňuńukovú bol navštíviť spolu s poslancom M.Masárom a vie
o tomto probléme, odchyt psov však musí byť zabezpečený odbornou osobou a poplatok za každého psa
za umiestnenie do útulku je cca 50 eur. Problém je aj čo sa týka odpadu, nakoľko dotyčná osoba nemá
trvalý pobyt ani na Slovensku, nevlastní nehnuteľnosť v obci a teda ani neplatí poplatok za vývoz
komunálneho odpadu.
zástupca starostu Dudák – vyjadril požiadavku na vymaľovanie priestorov Domu smútku.
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starosta – informoval, že obec požiadala o dotáciu na opravu Dom smútku a na rekonštrukciu Požiarnej
zbrojnice, pričom výsledok žiadosti bude známy v júli 2016. Následne obec pristúpi k hydroizolácii
strechy na Dome smútku a potom aj k vymaľovaniu interiéru.
Emília Kňazovičová– upozornila na odokrytú šachtu vedľa cesty

Bod 17 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Vladimír Dudák

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

Stanislav Sopúch

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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