ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.05.2021
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Zdenko Gregor
Daniel Masár
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: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 13/2021:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Prerokovanie upozornenia prokurátora na porušenie vo veci ustanovení podrobností
o organizácii miestneho referenda
4. VZN č. 47/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Hradište pod Vrátnom
5. Došlá pošta
6. Prevod obecných pozemkov
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
9. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2020
10. Čerpanie rezervného fondu
11. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021
12. Úprava rozpočtu na rok 2021
13. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2021
14. Vyraďovanie projektovej dokumentácie z majetku obce
15. Návrh na udelenie ceny obce
16. Rôzne
17. 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 26.02.2021:
Uzn. č. 1/2021 – schválené
Uzn. č. 2/2021 – schválené, stromy orezané, ostatné v riešení
Uzn. č. 3/2021 – schválené, zámer predaja nehnuteľnosti
Uzn. č. 4/2021 – schválené, zmluva zatiaľ neuzavretá
Uzn. č. 5/2021 – schválené, zmluva zatiaľ neuzavretá
Uzn. č. 6/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 7/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 8/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 9/2021 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 10/2021 – schválené, žiadosť na multifunkčný športový areál podaná, vyhodnotenie zatiaľ nie je
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Uzn. č. 11/2021 – schválené, obnova vojnového hrobu zrealizovaná, spolufinancovanie bolo vo výške
250,- eur
Uzn. č. 12/2021 – schválené, zatiaľ nezrealizované, váženie odpadu už nie je povinné v zmysle vyhlášky
Bod 3 - Prerokovanie upozornenia prokurátora na porušenie vo veci ustanovení podrobností o
organizácii miestneho referenda
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo upozornenia prokurátora na porušenie vo veci ustanovení podrobností
o organizácii miestneho referenda.
Prokurátor navrhuje prijať podľa § 4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb. všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým obecné zastupiteľstvo ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda
s pôsobnosťou na území Obce Hradište pod Vrátnom.
Prokurátor JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. vysvetlil dôvody upozornenia.
Uznesenie č. 14/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd
71/21/2205-3 zo dňa 28.04.2021 na porušenie § 4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštatuje, že upozornenie prokurátora je
dôvodné a prerokuje Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v obci
Hradište pod Vrátnom.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 – VZN č. 47/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Hradište pod Vrátnom
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 47/2021 o organizácii miestneho
referenda v obci Hradište pod Vrátnom.
Ďalej uviedol, že v zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k predmetnému návrhu.
Uznesenie č. 15/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje VZN č. 47/2021 o o organizácii miestneho
referenda v obci Hradište pod Vrátnom.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o žiadosti Radovana Kučeka o prenájom nebytových priestorov na obecnom
úrade.
Uznesenie č. 16/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prenájom nebytového priestoru na
prízemí budovy obecného úradu (miestnosť na konci chodby vedľa kaderníctva) v zmysle aktuálne
platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 38/2013 o iných poplatkoch v platnom znení
v prospech nájomcu Radovan Kuček AUTO MOTO ŠPORT RK, Hradište pod Vrátnom 84 za
účelom opravy a servisu elektrobicyklov.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 – Prevod 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.
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Uznesenie č. 17/2021:
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. 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 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, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 18/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2020.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Uznesenie č. 19/2021:
V Záverečnom účte obce Hradište pod Vrátnom boli vykonané nasledovné opravy. Na str. 3 v 1.
bode Rozpočet obce na rok 2020 sa mení rok „2019“ na „2020“ a posledná veta sa mení nasledovne:
„Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový a kapitálový rozpočet bol prebytkový.“ Na str. 9 v bode
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia sa dopĺňa veta: „Výška prebytku rozpočtového
hospodárenia bola v r. 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.“ V ďalšom
texte pod 5. riadok (tvorbu rezervného fondu) sa dopĺňa: „- vysporiadanie zostatku finančných
operácií – 114 868,72 EUR“. V nasl. ods. v 4. riadku sa slovné spojenie „rezervného fondu“ mení na
„prebytku rozpočtu“. Na str. 16 sa v predposlednom riadku mení slovo „schodku“ na „prebytku“.
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2020
Uznesenie č. 20/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 120 989,59 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 z.n.p. upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 940,69 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu:
119 048,90 EUR
- vysporiadanie zostatku finančných operácií – 114 868,72 EUR
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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 – 114 868,72 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
z prebytku rozpočtu
- 114 868,72 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bež. výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 974,40 EUR:
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ+5 roč. MŠ predškoláci
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 966,29 EUR.
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok
2020 vo výške 4 180,18 EUR.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Čerpanie rezervného fondu
Uznesenie č. 21/2021:
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.
Bod 11 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2021, ktoré je prílohou k zápisnici.
Uznesenie č. 22/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
úprave rozpočtu na rok 2021.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 12 - Úprava rozpočtu na rok 2021
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2021.
PRÍJMY:
bežné príjmy – navýšené v dôsledku spresnenia predpisu výberu daní z nehnuteľností a poplatkov za
odpady (podľa priznaní k 31.1.2021), príjmy zo štátu na testovanie na COVID, príjmy na vybavenie ŠJ
kapitálové príjmy navýšené o príjem z predaja obecných pozemkov
VÝDAVKY
časť 4 – obnova vojnového hrobu Š.Masár
časť 5 – testovanie na covid
časť 7 – nákup pozemkov pod prístupovou komunikáciou k studniam BVS, točňa v Naháckej pri RD
Ferenčíkových, oprava miestnych komunikácií (cesta „Nad Kostolom“ – Boledovičoví + drobné opravy)
časť 8 – vybavenie ŠJ
Uznesenie č. 23/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 23/2021 schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
Schválený
Zmena
Návrh na
Zmena
rozpočtu na rok zmenu rozpočtu
rozpočtu
rozpočet na
rok 2021
2021 v €
na rok 2021
na rok 2021
v€
dňa 12.02.2021
v€
v€
Bežné príjmy
393 331
393 533
+ 38 962
432 495
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

27 190

27 190

+ 777

27 967

0

0

+24 272

24 272

420 521

420 723

+ 64 011

484 734

Zmena
Návrh na
rozpočtu na rok zmenu rozpočtu
2021 v €
na rok 2021
dňa 12.02.2021
v€
350 643
+ 61 696

Zmena
rozpočtu
na rok 2021
v€
412 339

Schválený
rozpočet na
rok 2021 v €
Bežné výdavky

350 441

Kapitálové výdavky

47 748

47 748

+ 2 315

50 063

Finančné operácie výdavkové

22 332

22 332

0

22 332

420 521

420 723

+ 64 011

484 734

Výdavky spolu

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 13 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2021
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 2. polrok 2021.
Uznesenie č. 24/2021:
Kontrola výberu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021
Termín: do konca decembra 2021
Kontrola pokladne Obecného úradu
Termín: do konca decembra 2021
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2021
Termín: do konca decembra 2021
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 14 - Vyraďovanie projektovej dokumentácie z majetku obce
Uznesenie č. 25/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z obstarania dlhodobého
hmotného majetku obce projektovú dokumentáciu: „Úpravy parkových a verejných
priestranstiev“ zaradenej do majetku dňa 1.10.2007 v hodnote 3 967,34 € a 12.5.2008 v hodnote
3 299,34 € ako nepotrebnú projektovú dokumentáciu z dôvodu zmarenej investície.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 15 – Návrh na udelenie ceny obce
Starosta obce informoval o plánovanej pietnej spomienke v júli 2021 na cintoríne pri obnovenom hrobe
vojnovej obete – Štefana Masára, umučeného nacistami v apríli 1945 pri príležitosti výročia jeho
narodenia. V tejto súvislosti navrhol prijať nasledovné uznesenie.
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Uznesenie č. 26/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/90 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov udeľuje cenu obce Štefanovi Masárovi in memoriam za rozvoj
demokracie.
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 16 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 27.08.2021,
Poďakoval zdravotníkom, DHZO, administrátorom a všetkým, ktorí pripravovali 14 kôl testovania na
COVID-19 v kultúrnom dome v roku 2021.
Kontrolórka Mgr. Dorňáková vyzdvihla činnosť obecného zastupiteľstva za uplynulých 10 rokov. Ako
uviedla, počas tohto obdobia sa hodnota majetku obce od roku 2011 po súčasnosť zvýšila zo sumy
638.020 eur na 1.096.554 eur, záväzky obce znížili z 262.565 eur na 55.988 eur a rezervný fond sa zvýšil
na 42.746 eur.
Bod 17 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Zdenko Gregor

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

Daniel Masár

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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