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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 30.5.2012 

v zasadačke Obecného úradu 
 

 
Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Ing. Rastislav Sadloň 
                                         Vladimír Dudák  
Zapisovateľka:                 Mária Mare čková 
 
 

        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: Drahoš, 
Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan a OZ je uznášania schopné.  
 
Bod 1 – Program OZ: 
 

Starosta obce na žiadosť Ing. Lucie Sandtner navrhol zmeniť poradie bodov programu rokovania OZ 
nasledovne: 
 

Uznesenie č. 30/2012:    
Program rokovania 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Prerokovanie žiadosti o vyčlenenie pozemku pre detské ihrisko 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
4. Došlá pošta 
5. Informácia o poverení zástupcu starostu 
6. Rôzne  
7. Záver 

Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 2  - Prerokovanie žiadosti o vyčlenenie pozemku pre detské ihrisko 
 
starosta obce - predložil poslancom žiadosť skupiny občanov (Ing. Lucia Sandtner, PhD, Lucia Filová, 
Mgr. Lucia Klimová, Katarína Žemberyová) v zastúpení Ing. Lucie Sandtner, PhD, ktorí žiadajú obec 
o vyčlenenie pozemku pre vybudovanie detského ihriska. Žiadosť bola doplnená aj o návrh rozmiestnenia 
jednotlivých zariadení v lokalite „Ohrádka“ pri obecnom úrade. 
K celej záležitosti vyžiadal aj stanovisko vdp. farára Jozefa Ščepku, správcu farnosti Hradište pod 
Vrátnom, z dôvodu, že v záujmovej lokalite sa konajú náboženské podujatia. V stanovisku správca 
farnosti nenamieta umiestnenie ihriska, ale žiada, aby štatutárny zástupca Rímskokatolíckej Cirkvi bol 
prizvaný k rokovaniu o projekte. 
Ing. Lucia Sandtner – upozornila, že detské ihrisko musí byť na verejne dostupnom mieste kvôli 
uchádzaniu sa o príspevok z Nadácie Orange, z rovnakého dôvodu nemôže byť v areáli školy, ihrisko má 
zostať v majetku a správe obce, zároveň navrhuje vyhlásiť na tento účel obecnú zbierku alebo verejnú 
zbierku zastrešenú obcou,  predpokladané potrebné finančné prostriedky sú cca 4.000-10.000 eur 
starosta – víta myšlienku zriadenia detského ihriska, ale odporúča citlivo zvážiť možné umiestnenie, 
pričom za najvhodnejšiu lokalitu považuje areál ZŠ s MŠ 
poslanec Drahoš – doplnil, že detské ihrisko by slúžilo širokej verejnosti a pre starších ľudí by tam boli 
umiestnené lavičky 
Ing. Jozef Piroha -  zdôraznil, že vybudovanie detského ihriska je ušľachtilá vec a podporuje ju, ale 
určite nie v „Ohrádke“, pretože je to najstaršie historické miesto v našej obci. Za bezpečné miesto 
považuje areál ZŠ, ktoré môže byť na noc uzamykateľné. V minulosti tam bolo klzisko, aj ochota ľudí, 
nikdy sa nehádali ako je to v poslednom období. V prípade záujmu je ochotný vypracovať bezplatne 
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geometrický plán na oddelenie samostatného pozemku pre detské ihrisko v areáli ZŠ tak, aby bol projekt 
priechodný aj cez Orange. 
Ing. L. Sandtner – vyjadrila názor, že škola a škôlka v najbližšej dobe zanikne, preto nie je vhodné tam 
umiestňovať detské ihrisko 
starosta – zdôraznil, že areál ZŠ s MŠ je verejne dostupný areál, ďalej že lokalita „Ohrádka“ bola 
v projekte Parkové a sadové úpravy označená ako Park Panny Márie a detské ihrisko bolo ešte za 
predchádzajúceho zastupiteľstva navrhnuté v rámci tohto projektu v priestore, kde stojí máj pri kultúrnom 
dome 
M. Masárová – priklonila sa k názoru vybudovania ihriska na školskom dvore pre deti od 0 do 18 rokov 
poslanec Drahoš – uviedol, že za najvhodnejšiu lokalitu z hľadiska bezpečnosti a prístupnosti sa mu 
javila oplotená časť v strede obce, ale treba vypočuť návrhy či z katolíckej cirkvi, alebo z historickej 
oblasti, v kľude celú záležitosť vyriešiť a nájsť vhodné miesto pre detské ihrisko 
Rudolf Grošaft – nevidí logiku prečo by sa ihrisko malo robiť pri sochách, pretože toto miesto znamená 
pre domácich veľmi veľa a nemožno ani od nich potom očakávať príspevok do prípadnej zbierky. Spýtal 
sa, prečo by sa nemohlo vypomôcť deťom tak, že by sa hrali priamo v škole, teda za najvhodnejšiu 
lokalitu považuje areál školy. 
Mgr. Lucia Klimová – vyjadrila presvedčenie, že jej ako matke nevadí, ak by jej dieťa v škôlke sa 
chodilo hrať mimo areál školy na detské ihrisko 
Vincent Farkaš – zdôraznil, že myšlienka detského ihriska je veľmi dobrá, ale nie na posvätnom mieste, 
odporúča zriadiť pre deti ihrisko pri škole, kde to je bezpečné  
Jozef Masár – podporuje detské ihrisko, ale v inej lokalite než pri sochách, je tam socha sv. Floriána, 
patróna hasičov a tiež nádrž na hasenie – rezervoár, mal by k tomu dať stanovisko biskupský úrad 
a pamiatkari 
Ing. L. Sandtner – navrhla učiť deti históriu tým, že by v rámci detského ihriska boli pri sochách 
umiestnené informačné tabule 
Emília Kňazovičová – uviedla, že detské ihrisko je dobrá vec, ale uvažovaná lokalita je veľmi zlá a tiež 
je nevyhovujúca lokalita pri kultúrnom dome, pretože tadiaľ chodia poľnohospodárske vozidlá, ktoré 
spôsobujú prašnosť 
poslanec Gregor – navrhol, že pre detské ihrisko treba nájsť iné vhodné lokality, pričom miesto v strede 
obce by sa malo upraviť ako park tak, aby slúžilo celej verejnosti a nie len deťom  
poslanec Filo – zdôraznil, že treba vyčleniť pozemok pre detské ihrisko, aby neprepadol prípadný grant 
na tento účel, navrhol schváliť lokalitu „Ohrádka“ a priestor pri kultúrnom dome  
poslanec Dudák – navrhol pozemok medzi ZIPP a starou bytovkou, ďalej priestor pri máji a pri ZŠ 
a v prípade že by žiadatelia nezískali dostatok finančných prostriedkov, odporúča im spojiť sa s TJ 
Hradište a vybudovať detské ihrisko pri futbalovom ihrisku 
Ing. L. Sandtner – uviedla, že uvažuje nad tým, že keď by nezískali dostatok financií, tak osloví 
futbalistov  
 
Uznesenie č. 31/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom odporúča na prípadné vybudovanie detského 
ihriska nasledovné možné lokality: areál ZŠ s MŠ, plochu medzi starou bytovkou a areálom býv. 
ZIPP (par. č. 113/3), lokalitu medzi budovou KD a kanálom v priestore, kde stojí máj.  
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Ing. L. Sandtner – požiadala obecné zastupiteľstvo o vyhlásenie obecnej zbierky na detské ihrisko, 
uviedla, že bude oslovovať najskôr sponzorov, ale zvyšok bude potrebné vyzbierať od občanov, pričom 
zbierka môže začať najskôr po 15 dňoch od schválenia, to znamená, že v priebehu 2-3 týždňov môžu byť 
pokladníčky v predajni, v škole, na pošte,... 
Ing. J. Piroha – upozornil, že v programe OZ nebolo rokovanie o verejnej zbierke 
poslanec Dudák – odporúča žiadateľom, aby sa ohľadom verejnej zbierky dohodli s futbalistami a pod 
ich organizáciou ju zrealizovali 



strana č. 3/5 

starosta – podľa jeho osobného názoru je voči občanom nemorálne v súčasnej situácii vyhlasovať obecnú 
zbierku, keďže občania platia zvýšené dane z nehnuteľností a poplatky za odpady, ďalej upozornil, že 
treba stanoviť jasné pravidlá, kto, pre koho a za akým účelom organizuje zbierku, navrhol počkať na 
vyjadrenie Orangu k možnému grantu a do budúceho zastupiteľstva, ktoré bude do konca júna 2012, 
môže zistiť podmienky vyhlasovania verejnej zbierky 
Jozef Masár – navrhol, aby obec vyhlásila verejnú zbierku na oddlženie obce 
Stanislav Kováč – uviedol, že ako hasič sa zúčastnil školenia a podľa vyhlášky potrebujeme hydranty, 
pričom obec nemá ani jeden funkčný hydrant, preto by bolo vhodné vyhlásiť zbierku na tento účel 
kontrolór – upozornil, že ak OZ vyhlási obecnú zbierku, tým nesie aj plnú zodpovednosť, treba stanoviť 
osoby, ktoré to budú zastrešovať, nemôže hocikto chodiť s pokladničkami; ale treba hľadať dôvody, ako 
sa to dá, nie ako sa to nedá; uviedol, že bude nápomocný k tejto veci 
 
Uznesenie č. 32/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom  poveruje starostu obce pripravením podkladov 
k prerokovaniu vyhlásenia obecnej zbierky na detské ihrisko do budúceho riadneho rokovania OZ. 
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 3 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ zo dňa 16.3.2012 a 13.4.2012:  
Uzn. 13/2012 – schválené  
Uzn. 14/2012 – miestnosť je vyprataná a pripravená k prenájmu, pripravuje sa nájomná zmluva 
Uzn. 15/2012 – neschválené, žiadateľovi odpísané  
Uzn. 16/2012 – schválené  
Uzn. 17/2012 – schválené  
Uzn. 18/2012 – schválené  
Uzn. 19/2012 – vzaté na vedomie  
Uzn. 20/2012 - schválené, súdny proces trvá, zatiaľ nebolo vytýčené pojednávanie, pripravuje sa 
mimosúdne stretnutie s odporcom za účasti právnych zástupcov a v prípade záujmu aj poslancov OZ 
Uzn. 21/2012 – splnené  
Uzn. 22/2012 – plní sa, výrub nemožno realizovať v čase vegetačného obdobia, pripravujú sa podklady  
Uzn. 23/2012 – schválené  
Uzn. 24/2012 – schválené  
Uzn. 25/2012 – vzaté na vedomie  
Uzn. 26/2012 – schválené  
Uzn. 27/2012 – plní sa, starosta informoval poslancov o stave obecných financií k 10.5.2012 nasledovne: 
Na dotačnom účte je 3942,30 eur, na bežnom účte je 1748,35 eur (z toho 1.500 eur záloha D.Kubinec), 
rezervný fond tvorí 1561,47 eur. Stav disponibilných fin. prostriedkov v pokladni je 1443,22 eur. 
Opisy uhrádzaných faktúr sú zverejňované na internetovej stránke obce. 
Zo záväzkov z minulého roka v zmysle dohodnutých splátkových kalendárov uhradila Obec Hradište pod 
Vrátnom celý záväzok voči Obci Cerová vo výške 1231,97 € a májovú splátku Technickým službám 
Senica, a.s. vo výške 2 910,77 €. 
Zo záväzkov z minulého roka tak zostáva už len posledná splátka Technickým službám Senica, a.s. vo 
výške 2 905,09 €, ktorá je naplánovaná do 30.9.2012. 
Faktúry z tohto roka sú uhrádzané v lehote splatnosti. Taktiež boli vyplatené výplaty za mesiac apríl. 
Vyberá sa daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2012. 
Z významnejších nákupov Obec zakúpila pre účely prác na preventívnych protipovodňových opatreniach 
miešačku a cement. Ani jedna z úhrad nepresiahla 300 €.  
 
Uzn. 28/2012 – neschválené 
Uzn. 29/2012 – splnené 
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Bod 4 - Došlá pošta 
 
Starosta obce informoval, že poslanec Peter Drahoš požiadal o stiahnutie z rokovania žiadosť o dlhodobý 
prenájom pozemkov na parc. č. 6182/1.   
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Milana Matoviča, ktorý má záujem o odkúpenie 
časti rovnakého obecného pozemku s par. č. 6182/1. 
Informoval, že k žiadosti poslanca Drahoša vyžiadal stanovisko aj od vlastníka susedných nehnuteľností 
Pozemkové spoločenstvo Urbár Hradište pod Vrátnom, ktoré je možné aplikovať aj v prípade žiadosti 
pána Matoviča. V tomto stanovisku PS Urbár žiada poslancov OZ, aby predmetný predaj, resp. dlhodobý 
prenájom na par. č. 6182/1 neschválili z dôvodu potreby vykonávania hygieny a prevádzky lesa, ktorý 
užívajú, ako aj z dôvodu, že by došlo k rozporu so zák. č. 330/1991 Zb. 
 
Uznesenie č. 33/2012: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nesúhlasí s predajom pozemku ani jeho časti na 
parcelnom čísle 6182/1.  
Za: Drahoš, Dudák, Gregor, Filo, Masár, Sadloň, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod 5 - Informácia o poverení zástupcu starostu 
 
Starosta obce informoval verejnosť, že postupne rokuje s poslancami o poverení zástupcu starostu, ku 
ktorému by malo dôjsť v zákonnej lehote 60 dní od zloženia sľubu starostu. Najprv ponúkol túto funkciu 
poslancovi Masárovi, ktorý však nemá záujem o jej vykonávanie. 
 
Bod 6 - Rôzne 
 
Starosta obce prediskutoval s poslancami OZ predpokladaný termín nasledujúceho riadneho rokovania 
OZ na štvrtok 28.6.2012. 
Ďalej informoval o pripravovaných oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktoré bola 
obci schválená dotácia z VÚC TT vo výške 200,- eur. Termín osláv je stanovený na 18.-19.8.2012. K 
tejto príležitosti sa pripravuje propagačný materiál o obci. Taktiež plánuje zvolať stretnutie zástupcov 
všetkých aktívne činných organizácií v obci, ktoré by mohli byť nápomocné v príprave a realizácii osláv. 
K budúcemu zastupiteľstvu bude treba pripraviť aj úpravu rozpočtu, nakoľko v najbližšom čase by mala 
obec dostať zaplatený doplatok za jadrovú daň z min. roka vo výške cca 6.500 eur, o čom rozhodlo 
Finančné riaditeľstvo v Trnave. 
poslanec Gregor – upozornil, že v okolí zastávky v Dolnom Mlyne a v kopaniciach treba pokosiť 
a pozbierať odpadky  
V. Farkaš – upozornil na zlý stav potokov, že kocky visia v potoku a je potrebné, aby sa zapojili aj 
svojpomocne ľudia 
starosta – uviedol, že potoky sú dlhodobý problém obce, Povodie Moravy ich nechcelo prevziať do 
správy, pretože sú v zlom stave, takže pozemok aj stavba potoka sú vo vlastníctve obce, ale vodné toky sú 
v správe Povodia Moravy, záležitosť sa riešila dlhodobo už v minulosti, ale nepodarilo sa previesť potoky 
ani do vlastníctva štátu, ani vybaviť granty na opravy, až v marci tohto roka zástupca starostu prvýkrát 
využil možnosť cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a v rámci projektu protipovodňových opatrení 
na dobu 3 mesiacov na základe stanoviska z Povodia Moravy zamestnal 3 pracovníkov na plný pracovný 
úväzok, kde 95% nákladov na mzdy hradí úrad práce a 5% je hradených z  rozpočtu obce. 
V rámci pracovnej náplne doteraz čistili priekopu vedľa hlavnej cesty od školy až po býv. ZIPP, priekopu 
pod cintorínom, ale treba si uvedomiť, že sa jedná o nekvalifikovaných pracovníkov, preto obec využíva 
súčinnosť občanov a prednostne posiela týchto pracovníkov na tie úseky, kde sú občania ochotní 
poskytnúť súčinnosť, pretože obec nemá zaplatený odborný stavebný dozor. Obec poskytuje pracovníkov, 
cement a dosky na šalovanie, RD Vrátno a PS Urbár poskytujú piesok. Ostatný potrebný materiál si 
musia zabezpečiť občania z vlastných zdrojov. 
Ing. Marek Vajdák  – informoval sa, v akom stave sú podielové dane  
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starosta – oznámil, že podielové dane zo štátu zatiaľ chodia obci každý mesiac podľa predpokladu 
uvažovaného pri zostavovaní ročného rozpočtu obce 
                                                                                                                                                 
Bod 7 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Ing. Rastislav Sadloň    ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková........................... 
         
                 
 
Vladimír Dudák          ........................                                
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   
 
 


