ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 29.05.2020
v zasadačke Obecného úradu
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: Mgr. Martin Masár
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“) je prítomná kontrolórka obce
a poslanci: Dudák, M. Masár, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné.
Bod 1 – Program OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 15/2020:
Program rokovania:
1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Došlá pošta
4. Predaj obecných pozemkov
5. Dodatok č.2 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ
6. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
8. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2019
9. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
10. Vyraďovanie projektových dokumentácií z majetku obce
11. Rôzne
12. Záver
Za: Dudák, 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 27.02.2020:
Uzn. č. 1/2020 – schválené
Uzn. č. 2/2020 – schválené, odpísané
Uzn. č. 3/2020 – schválené zmeny vo VZN č. 46/2020
Uzn. č. 4/2020 – schválené VZN č. 46/2020
Uzn. č. 5/2020 – schválené neposkytnutie dotácie pre CVČ, odpísané
Uzn. č. 6/2020 – schválené – zámer predaja nehnuteľností
Uzn. č. 7/2020 – schválené – zámer predaja nehnuteľností
Uzn. č. 8/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 9/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 10/2020 – schválené
Uzn. č. 11/2020 – vzaté na vedomie
Uzn. č. 12/2020 – schválená úprava rozpočtu na rok 2020
Uzn. č. 13/2020 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu na rok 2019
Uzn. č. 14/2020 – schválené – realizácia WIFI4EU, zatiaľ nezrealizované
Prišiel poslanec Daniel Masár.
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Bod 3 - Došlá pošta
Starosta obce informoval o zaslaní návrhu zmluvy RD Vrátno na obecné pozemky, ktoré sú pod
dobývacím priestorom Dolinka.
Uznesenie č. 16/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prenájom častí nehnuteľností, a to par. č.
KNC 9428 v časti výmery 1659,38 m2, druh pozemku ostatná plocha vedenej na liste vlastníctva č.
2511 vo vlastníctve obce v 1/1 a KNC 3323/2 v časti výmery 403,66 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vedenej na liste vlastníctva č. 705 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech nájomcu,
ktorým je Roľnícke družstvo „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom č. 313, IČO: 00 590 037 na dobu 5
rokov za cenu 0,17 eur / 1 m2 za účelom ťažby dolomitového kameniva a s ním spojených činností
a poveruje starostu obce uzavretím nájomnej zmluvy.
Všetky náklady spojené s uzavretím zmluvy o nájme predmetných pozemkov znáša nájomca.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 4 - Predaj obecných pozemkov
starosta obce – predniesol návrhy uznesení na prevody pozemkov, ktorých zámer prevodu už bol
schválený a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Uznesenie č. 17/2020:
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) a h) 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. 51799154-16/2020, novovytvorenej parcely KNC
č. 107/25 o výmere 96 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 stanovená na 7,- eur za 1 m2.
Zdôvodnenie: V prípade novovytvorenej parcely KNC 107/25 sa jedná sa o pozemok o výmere do
100 m2 vrátane. V prípade novovytvorenej parcely KNC č. 108/4 sa jedná o pozemok, ktorý je
široký max. 3,5 m. Oba pozemky sú svojou povahou nevyužiteľné 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, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 18/2020:
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. 36669563-31/2020, úradne overeného dňa
28.5.2020, 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
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PhDr. Erika Jurčová, Medveďovej 10, Bratislava. Cena za predaj nehnuteľností je stanovená 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.
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, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Elena Heráková – žiada o odkúpenie pozemku KNC 10115/4 o výmere 91 m2. Pozemok bol odčlenený
geometrickým plánom.
Uznesenie č. 19/2020:
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 nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 45644900043/2019, 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 navrhnutá 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.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 5 – Dodatok č.2 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 29/2011 o výške
príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ, ktorým sa zvyšujú poplatky za MŠ a školský klub od 1.9.2020 z dôvodu
zrekonštruovanej budovy ZŠ s MŠ, mení sa termín výberu týchto poplatkov na daný kalendárny mesiac
(nie mesiac dopredu), nemenia sa poplatky za stravu v ŠJ, zjednocuje sa systém odhlasovania z obedov
pre ZŠ a MŠ.
Ďalej uviedol, že v zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k predmetnému návrhu.
Uznesenie č. 20/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 29/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni tak, ako bol predložený v návrhu na rokovanie OZ.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 6 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019, ktoré je prílohou
k zápisnici.
Uznesenie č. 21/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2019.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Bod 7 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Uznesenie č. 22/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. Za: Dudák, D.Masár, M. Masár,
Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 8 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2019
Uznesenie č. 23/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje schodok rozpočtu v sume 118 083,65 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 10 200,28 EUR bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný:
119 337,10 EUR
- z príjmových finančných operácií
(- čerpaný krátkodobý bankový úver na Predfinancovanie NFP č. 074TT220003, projektu s
názvom: Rekonštrukcia domu smútku
-prostriedky z predchádzajúcich rokov účelovo určené na Stavebné úpravy budovy hasičskej
zbrojnice a garáže)
- z rezervného fondu
8 946,83 EUR
Rozdiel finančných operácií v sume 133 197,22 EUR bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 118 083,65 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 15 113,57 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
15 113,57 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, sa schodok upravuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kap., bež. výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9 023,60 EUR, a to na :
- výstavbu detského ihriska v XXX na p.č.114/2 v sume 8 000,00 EUR – kapitál.
- nevyčerp.dotácia na stravu pre deti ZŠ+5 roč.MŠ – predškoláci – v sume 1 023,60 € -bež.
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
113,30 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky 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 1 063,38 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
4 913,29 EUR.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 9 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 2. polrok 2020.
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Uznesenie č. 24/2020:
Kontrola výberu dane za jadro v roku 2020
Termín: do konca decembra 2020
Kontrola pokladne Obecného úradu
Termín: do konca decembra 2020
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2020
Termín: do konca decembra 2020
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 10 - Vyraďovanie projektových dokumentácií z majetku obce
Uznesenie č. 25/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z obstarania dlhodobého
hmotného majetku obce projektovú dokumentáciu: „Prístavba a nadstavba budovy TJ“ zaradenej
do majetku dňa 16.4.2008 v hodnote 2 323,57 € ako nepotrebnú projektovú dokumentáciu z dôvodu
zmarenej investície.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 26/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z dlhodobého hmotného
majetku obce Detské ihrisko zaradené do majetku dňa 30.6.2013 v hodnote 1 365,00 € ako
nepotrebný majetok z dôvodu nesplnenia platných noriem pre detské ihriská, pričom jeho oprava
by bola ekonomicky neefektívna.
Za: Dudák, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.
Bod 11 – Rôzne
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 21.08.2020,
o zrušených podujatiach Vrátnofest a MDD, pričom podujatie pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice 5.
a 6.6.2020 by sa malo uskutočniť. O prehliadke DH zatiaľ nie je rozhodnuté.
Ďalej informoval o vybudovanom novom detskom ihrisku z dotácie z Úradu vlády SR, ktoré ešte nebolo
uvedené do prevádzky z dôvodu očakávanej štátnej technickej inšpekcie.
Poďakoval poslancovi Dudákovi, ktorý sponzorsky namontoval do budovy ZŠ s MŠ nájazdy na kočík.
Poďakoval všetkým za trpezlivosť a disciplinovanosť počas pandémie COVID-19.
p. Michálková – upozornila na suchý smrek na fortne pri kostole
Bod 12 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:

Mgr. Martin Masár

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

Stanislav Sopúch

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

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

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
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