ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.08.2020
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Zdenko Gregor
Daniel Masár
Dana Furková
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: M. Masár, Gregor, D. Masár a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Sopúch sa ospravedlnil.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 27/2020:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj obecných pozemkov
5. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
6. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
7. Voľba člena a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
8. Výsledky auditu za rok 2019
9. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2020
10. Analýza školského roka 2019/2020
11. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb
12. Rôzne
13. Záver
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 2 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 29.05.2020:
Uzn. č. 15/2020 – schválené
Uzn. č. 16/2020 – schválené, zmluva uzavretá
Uzn. č. 17/2020 – schválené, zmluva uzavretá
Uzn. č. 18/2020 – schválené, zmluva uzavretá, zavkladované v katastri
Uzn. č. 19/2020 – schválené – zámer predaja nehnuteľností
Uzn. č. 20/2020 – schválené – Dodatok č. 2 k VZN 29/2011
Uzn. č. 21/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 22/2020 – schválené bez výhrad (záv. účet 2019)
Uzn. č. 23/2020 – schválené
Uzn. č. 24/2020 – schválené
Uzn. č. 25/2020 – schválené vyradenie z DHM
Uzn. č. 26/2020 – schválené vyradenie z DHM
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Bod 3 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o vzdaní sa odmeny zástupcu starostu a poslanca OZ Mgr. Martina Masára.
Uznesenie č. 28/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie vzdanie sa odmeny zástupcu
starostu, poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisie Mgr. Martina Masára od 1.6.2020
v súlade s §1 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hradište pod
Vrátnom.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Denisa Virágová požiadala o zníženie, resp. odpustenie nájmu za kaderníctvo za obdobie uzavretia
prevádzky z dôvodu koronavírusu.
Uznesenie č. 29/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zníženie nájmu o 50% za nebytové
priestory v budove obecného úradu – kaderníctvo za obdobie uzavretia prevádzky z dôvodu
pandémie koronavírusu.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Predaj obecných pozemkov
Starosta obce predniesol návrh uznesenia na prevod pozemku, ktorého zámer prevodu už bol schválený
a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 30/2020:
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. č. 45644900-043/2019, úradne overeného dňa
2.3.2020, novovytvorenej parcely KNC č. 10115/4 o výmere 91 m2 z KNC parcely 10115, druh
pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech
nadobúdateľky Eleny Herákovej, Hradište pod Vrátnom č. 195. Cena za predaj nehnuteľností je
stanovená 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.
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: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 – Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra Dudáka.
Uznesenie č. 31/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom
a) berie na vedomie písomné oznámenie poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra Dudáka
o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
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b) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mandát poslanca zaniká dňa 2.6.2020,
c) poveruje starostu obce Ing. Lukáša Pirohu vykonaním potrebných opatrení
k zorganizovaniu volieb poslanca obecného zastupiteľstva a na podanie žiadosti o vyhlásenie
volieb do orgánov samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v zmysle § 181
ods. 5 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v zmysle § 181 ods. 3 písm. d) cit.
zákona na toto miesto nie je náhradník.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce poďakoval poslancovi Vladimírovi Dudákovi za pôsobenie v obecnom zastupiteľstve
v rokoch 2012-2020 a v rokoch 2012-2018 na pozícii zástupcu starostu.
Bod 6 - Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo volilo poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva verejným hlasovaním.
Starosta obce predniesol návrh poslancov OZ, aby bol zvolený Zdenko Gregor.
Hlasovanie:
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 32/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom poveruje poslanca Zdenka Gregora zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Voľba člena a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo volilo predsedu komisie verejným hlasovaním.
Starosta obce predniesol návrh poslancov OZ, aby bol zvolený Daniel Masár.
Hlasovanie:
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce predniesol návrh poslancov OZ, aby bol za člena komisie zvolený poslanec Stanislav
Sopúch.
Hlasovanie:
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 33/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom volí
a) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Daniela Masára
b) člena komisie: poslanca Stanislava Sopúcha
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Výsledky auditu za rok 2019
Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora, podľa ktorého obec Hradište pod Vrátnom konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
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Uznesenie č. 34/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2020
Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly za I. polrok 2020, ktorá je prílohou k zápisnici.
Starosta obce poďakoval administratívnym pracovníčkam obecného úradu, ktoré vyzdvihla
kontrolórka z Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri kontrole realizácie Rekonštrukcie domu smútku
za to, že všetky doklady boli vzorne pripravené a kontrola prebehla úspešne. Následne boli obci
refundované finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka v plnej výške v zmysle zmluvy s PPA.
Uznesenie č. 35/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2020.
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Analýza školského roka 2019/2020
Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktorú predložila riaditeľka ZŠ s MŠ
a zástupkyňa pre MŠ Hradište pod Vrátnom.
Uznesenie č. 36/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
základnej školy a materskej školy za školský rok 2019/2020 tak, ako bola predložená v návrhu na
rokovanie OZ.
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 - Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb
Starosta obce informoval o správe Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce
Hradište pod Vrátnom za rok 2019.
Uznesenie č. 37/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o plnení úloh komunitného
plánu sociálnych služieb obce Hradište pod Vrátnom za rok 2019.
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 – Rôzne
Uznesenie č. 38/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z obstarania dlhodobého
hmotného majetku obce – cintorínsku kaplnku v obstarávacej cene 24,50 €, s dátumom obstarania
1.1.1978,plne odpísanej budovy so súpisným číslom 17, k dnešnému dňu má zostatkovú cenu 0,00 €.
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o snahe BVS, a.s. dokončiť stavbu Holdošov Mlyn, pričom v tejto veci budú
prebiehať rokovania medzi obcou a BVS.
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 11.12.2020,
poďakoval spoločenským organizáciám – DH Hradišťanka, Poľovnícke združenie Hradište-Osuské, TJ
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Družstevník Hradište a špeciálne svojmu zástupcovi Mgr. Martinovi Masárovi za opravu stánkov vo
dvore KD (oprava strechy a natretie stánkov).
Ďalej informoval, že obec má schválenú dotáciu 800,- eur z VÚC Trnava na boj proti koronavírusu a od
marca 2020 podanú žiadosť na Ministerstve financií SR o dotáciu na čiastočnú výmenu verejného
osvetlenia za nové LED svetlá, o ktorej doteraz nebolo rozhodnuté.
Bod 13 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia:

Zdenko Gregor

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

Daniel Masár

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

zapisovateľka: Dana Furková ...........................

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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