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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.02.2022 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Daniel Masár 
Zapisovateľka:                 Dana Furková 
 

        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, D. Masár, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné.  
Navrhol minútou ticha si uctiť obete vojny na Ukrajine.  
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 1/2022:    
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 2021 
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 
7. Rekonštrukcia cesty „Za vršky“ 
8. Areál ZŠ s MŠ – plot a terénne úpravy 
9. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2021 
10. Čerpanie rezervného fondu 
11. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022  
12. Úprava rozpočtu na rok 2022 
13. Rôzne 
14. Záver 

Za: Gregor, D.Masár, 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 10.12.2021:  
Uzn. č. 36/2021 – schválené 
Uzn. č. 37/2021 – schválené neposkytnutie dotácie pre CVČ 
Uzn. č. 38/2021 – schválené zamietnutie predaja pozemku 
Uzn. č. 39/2021 – schválené, zrušenie uznesenia 4 a 5/2021 
Uzn. č. 40/2021 – schválené, zmluva uzavretá 
Uzn. č. 41/2021 – schválené 
Uzn. č. 42/2021 – vzaté na vedomie, správa audítora 
Uzn. č. 43/2021 – schválené 
Uzn. č. 44/2021 – schválené, Dodatok č. 4 k VZN 40/2015 
Uzn. č. 45/2021 – schválené, Dodatok č. 3 k VZN 38/2013 
Uzn. č. 46/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 47/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 48/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 49/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 50/2021 – vzaté na vedomie 
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Uzn. č. 51/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 52/2021 – schválená zmena rozpočtu 
Uzn. č. 53/2021 – schválené, žiadosť v procese vyhodnocovania 
Uzn. č. 54/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 55/2021 – schválený návrh rozpočtu na rok 2022 
Uzn. č. 56/2021 – vzaté na vedomie – návrh rozpočtu na roky 2023-2024 
Uzn. č. 57/2021 – schválené 
 
Bod 3 - Došlá pošta 
Starosta obce informoval o žiadosti Lucie Zemanovej (bezdomovkyne obce) o jednorazovú dávku 
v hmotnej núdzi. Keďže v žiaodsti nie je požadovaná suma, navrhol 130 eur z dôvodu, že v Útulku sv. 
Anny pre bezdomovcov v Hlohovci, ktorý je ochotný menovanú prijať, sa platí poplatok za ubytovanie 
130 eur mesačne. 
 
Uznesenie č. 2/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 
Opätovne prejedná žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Luciu Zemanovú, Hradište 
pod Vrátnom v prípade nástupu do Útulku sv. Anny v Hlohovci a zváži poskytnutie finančných 
prostriedkov vo forme jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na prvý mesiac bývania. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Starosta obce informoval o žiadosti Márie Kondrkovej  o príspevok na stravu. 
Ďalej informoval, že obec môže poskytnúť príspevok na stravu seniorom z rozpočtu obce na základe 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré však Obec Hradište pod Vrátnom nemá prijaté. V prípade, že bude 
takáto požiadavka, pripraví návrh do budúceho zastupiteľstva. Avšak na rok 2022 nie sú na tento účel 
vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte obce. 
 
Uznesenie č. 3/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytovanie dotácií na stravu 
seniorom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Harmónia, n.o. Ocean 
Senica, v ktorom má obec umiestnených 2 občanov, o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
sociálnej služby. Keďže obec nemá vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na tento účel a podklady 
pre rozhodnutie sú nedostatočné (chýba požadovaná suma príspevku, ekonomicky oprávnené náklady, 
príjmy zariadenia, príspevky od klientov, atď.), obecné zastupiteľstvo o predmetnej žiadosti nerozhodlo. 
 
Starosta obce informoval o žiadosti Miroslava Huljaka v zastúpení SVB o výrub 2 stromov – briez pred 
bytovkou s.č. 37.   
Ďalej starosta informoval o potrebe vyrúbať slivky na školskom pozemku z dôvodu potreby úpravy 
terénu pre plánované detské ihrisko. 
 
Uznesenie č. 4/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje výrub dvoch briez na pozemku p.č. 113/3 
po ľavej a pravej strane pri príjazde k bytovke s.č. 37 a štyroch sliviek na pozemku p.č. 713/1 pri 
budove ZŠ s MŠ.  
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o žiadosti Jozefa Farkaša o prenájom miesta pre umiestnenie predajného 
stánku. Obecné zastupiteľstvo prediskutovalo výhody aj nevýhody takéhoto stánku. 
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Uznesenie č. 5/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje dlhodobý prenájom verejného 
priestranstva na umiestnenie predajného stánku v prospech nájomcu Jozefa Farkaša, č. 100, 
Hradište pod Vrátnom z dôvodu neexistencie vhodného verejného priestoru. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 – Prevod obecných pozemkov 
Miroslava Gimešová žiada o odkúpenie pozemku par.č. 729/2, ktorý dlhodobo užíva a prechádza cez jej 
pozemky. 
 
Uznesenie č. 6/2022: 
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. f) 
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 parcely KNC č. 729/2 o výmere  
162 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 1522 vo 
vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľky Miroslavy Gimešovej, Bradlianska 992, Brezová 
pod Bradlom. Cena za predaj nehnuteľností je navrhnutá na 7,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok, ktorého poloha je taká, že prístup vlastníka na pozemok by 
nebol možný.  Pozemok je svojou povahou nevyužiteľný pre účely obce.  
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2021 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti kontrolóra za 2. polrok 2021, 
ktorá je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 7/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o činnosti hlavného 
kontrolóra za 2. polrok 2021. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra za rok 2021, ktorá je 
prílohou k zápisnici. 
 

Uznesenie č. 8/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Rekonštrukcia cesty „Za vršky“ 
Uznesenie č. 9/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie 
par.č. 113/1 a 10117 v časti obce „Za vršky“ z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Areál ZŠ s MŠ – plot a terénne úpravy 
Uznesenie č. 10/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje výstavbu múru – plota na hranici s par.č. 
699 a terénne úpravy (zrovnanie terénu) na par. č. 713/1 v areáli ZŠ s MŠ z vlastných prostriedkov 
obecného rozpočtu. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 9 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2021 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo 28.12.2021 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (nárast príjmov a výdavkov +1 325,00 € -normatívyV-17 na PK ZŠ -pokrytie odmien dľa 
čl.II. ods.4 KZ s § 20 ods.1 písm. a) z.553/2003, pokles výdavkov – 1 849,00 € nevyčerpaná dotácia na 
stravu z ÚPSVaR, prijaté a nevyčerpané  
preddavky od stravníkov ŠJ). 
 
Uznesenie č. 11/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 11/2022 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa 
prílohy: 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2021 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2021 v € 
dňa 10.12.2021 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2021 v € 
dňa 28.12.2021 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2021 v € 

Bežné príjmy  393 331 443 064 446 567 +3 503 

Kapitálové príjmy 27 190 15 152 15 152 0 

Finančné operácie príjmové  0 24 272 24 272 0 

Príjmy spolu 420 521 482 488 485 991 + 3 503  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2021 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2021 v € 
dňa 10.12.2021 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2021 v € 
dňa 28.12.2021 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2021 v € 

Bežné výdavky  350 441 440 203 439 951 - 252  

Kapitálové výdavky 47 748   19 953   19 953 0 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 22 332 0 

Výdavky spolu  420 521 482 488 482 236                 - 252 

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Čerpanie rezervného fondu 
Uznesenie č. 12/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
22 332 eur na finančné operácie - splátky úveru banke. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 

Uznesenie č. 13/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
24 594 eur na kapitálové výdavky – rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce „Za vršky“. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2022, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 

Uznesenie č. 14/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
úprave rozpočtu na rok 2022. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 12 - Úprava rozpočtu na rok 2022 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2022. 
 
PRÍJMY 
zníženie bežných príjmov (dotácia na školu, lebo máme len 17 detí v škole namiesto 19) 
= zároveň premietnuté do výdavkov - časť 10 
príjmy 52989 dotácia MF ihrisko 
zvýšenie príjmov o nevyčerpané fin. pr. z min. rokov 
VÝDAVKY 
časť 7 - rekonštrukcia cesty "Za vršky", oprava potoka pri Mrázových 
časť 9 - MF areál 
časť 10 - nová brána vo dvore KD  
 
Uznesenie č. 15/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 15/2022 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 
rozpočet na 
rok 2022  

v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Bežné príjmy  399 918 - 3 558 396 360 

Kapitálové príjmy 0 + 52 989 52 989 

Finančné operácie príjmové  0 +103 670 103 670 

Príjmy spolu 399 918 + 153 101  553 019 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Bežné výdavky  376 494 + 7 897 384 391 

Kapitálové výdavky 1 092 + 145 204    146 296 

Finančné operácie výdavkové 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu  399 918 + 153 101 553 019 

 

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  13 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 27.05.2022, 
Ďalej informoval o dokončovaní automatickej tlakovej stanice pre vodovodný rozvod v obci a jej 
plánovaných testoch v nasledujúcich týždňoch a o začatí prác na multifunkčnom športovom areáli. 
  
Ďalej v tejto súvislosti navrhol preschváliť prijatie úveru z Prima banky, a.s. 
 
Kontrolórka predložila stanovisko k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru obce Hradište 
pod Vrátnom, ktoré je prílohou k zápisnici. Konštatovala, že obec spĺňa podmienky na prijatie 
kapitálového úveru. 
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Uznesenie č. 16/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
prevereniu podmienok pre prijatie kapitálového úveru obce Hradište pod Vrátnom z Prima banky 
Slovensko, a.s. vo výške 52.989 EUR na Multifunkčný športový areál. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 17/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 11 ods. 6 Štatútu obce Hradište pod Vrátnom 
schvaľuje prijatie a v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov schvaľuje 
čerpanie úveru vo výške 52.989,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) na Multifunk čný športový areál za nasledovných podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve:  
Konečná splatnosť úveru: 10 rokov 
Úroková sadzba: 12 mesačný euribor + 0,40% p.a. Ak je hodnota EURIBOR záporné číslo, je jeho 
hodnota 0. 
Splácanie istiny úveru: mesačné splátky 
Platby úrokov z úveru: pravidelne mesačne v 1. pracovný deň v mesiaci počnúc prvým dňom 
čerpania. 
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia. Obec nebude mať žiadne náklady v súvislosti so zaručením 
tohto úveru. 
Poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru /min. 200 EUR/, splatný 
jednorázovo. 
Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 EUR 
Monitoring zmluvných podmienok: 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12. 1x ročne 
Záväzková provízia: bez záväzkovej provízie 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 14 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Mgr. Martin Masár ........................        zapisovateľka: Dana Furková ........................... 
       
 
 
 
Daniel Masár        ..........................                                
  
 
 
 
 
           Ing. Lukáš Piroha                          
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


