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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 30.05.2022 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         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, Poslanec Sopúch sa ospravedlnil. OZ je uznášaniaschopné.  
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 18/2022:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Prevod obecných pozemkov 
5. Dodatok č. 3 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ  
6. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 
8. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2021 
9. Čerpanie rezervného fondu 
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 
11. Úprava rozpočtu na rok 2022 
12. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022 
13. Určenie rozsahu výkonu starostu 
14. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných 

zastupiteľstiev 
15. Rôzne 
16. 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 28.02.2022:  
Uzn. č. 1/2022 – schválené 
Uzn. č. 2/2022 – schválené neposkytnutie dávky v hmotnej núdzi 
Uzn. č. 3/2022 – schválené neposkytnutie dotácie na stravu seniorom 
Uzn. č. 4/2022 – schválené, výrub zatiaľ nerealizovaný 
Uzn. č. 5/2022 – uznesením neschválený dlhodobý prenájom ver. priestranstva 
Uzn. č. 6/2022 – schválené – zámer predaja pozemku 
Uzn. č. 7/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 8/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 9/2022 – schválené, zrealizované 
Uzn. č. 10/2022 – schválené, pripravuje sa realizácia 
Uzn. č. 11/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 12/2022 – schválené 
Uzn. č. 13/2022 – schválené 
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Uzn. č. 14/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 15/2022 – schválená zmena rozpočtu 
Uzn. č. 16/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 17/2022 – schválené, úver 
 
Bod 3 - Došlá pošta 
Starosta obce informoval o žiadosti DPO o poskytnutie pomoci. 
 
Uznesenie č. 19/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie finančnej pomoci pre DPO 
SR. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,  proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Starosta obce informoval o žiadosti ZSDis o stanovisko k umiestneniu elektrického zariadenia – stavby 
SA – Hradište pod Vrátnom FINA – VNK, TS, NNK (v areáli býv. Mogulu).  
 
Uznesenie č. 20/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje umiestnenie elektrického zariadenia – 
stavby SA – Hradište pod Vrátnom FINA – VNK, TS, NNK za podmienky rešpektovania 
existujúcich inžinierskych sietí a plánovaného umiestnenia žumpy pre šatne TJ Hradište a súhlasí 
so zriadením vecného bremena práva umiestnenia distribu čných elektroenergetických rozvodov 
a zariadení na pozemkoch KNC par. č. 5187/29, 5187/28, 5187/21, KNE par. č. 5186/3 
v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom na dobu neurčitú v prospech Západoslovenskej 
distribu čnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava za jednorazovú náhradu určenú znaleckým posudkom 
a poveruje starostu obce uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 – 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 
 
Uznesenie č. 21/2022: 
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. f) 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 
nehnuteľnosti pozemku KNC par. 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 
Miroslava Gimešová, Bradlianska 992, Brezová pod Bradlom. Cena za predaj nehnuteľnosti je 
stanovená 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.  
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 - Dodatok č. 3 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 29/2011 o výške 
príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ, ktorým sa zvyšuje stravné za stravu v ŠJ.  
Ďalej uviedol, že v zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k predmetnému návrhu. 
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Uznesenie č. 22/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 3 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: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 23/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce za rok 2021. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 
 
Uznesenie č. 24/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod 
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.  
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2021 
 
Uznesenie č. 25/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 79 433,73 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 3 754,91 EUR navrhujeme použiť na: 
         -            tvorbu rezervného fondu:                         75 678,82 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 – 20 391,31 EUR, navrhujeme vysporiadať z :      

-             z prebytku rozpočtu:                           - 20 391,31 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 vylu čujú:   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bež. výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku v sume 1 848,50 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 1 906,41 EUR. 

 
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 
2021 vo výške 55 287,51 EUR. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 9 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 26/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
23 646 eur na kapitálové výdavky – rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce „Za vršky“. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 27/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
1092 eur na kapitálové výdavky – nákup pozemkov pod plánovanú poľnú cestu p.č. 9752. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 28/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
12 000 eur na kapitálové výdavky – oporný múr ZŠ s MŠ. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - 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. 29/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
úprave rozpočtu na rok 2022. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,  proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Úprava rozpočtu na rok 2022 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2022. 
PRÍJMY – dotácia DHZ 3.000 eur, dotácia na stravu predškoláci, dotácia TTSK na oslavy 760. výročia 
obce 1000 eur 
VÝDAVKY 
časť 5 – DHZ – nákup vybavenia z dotácie + 5% spolufinancovanie obce  
časť 7 – cesta Za vršky, oprava výtlkov, čistenie potoka, zníženie výdavkov na zimnú údržbu ciest 
časť 8 – oplotenie školského ihriska (pletivo), oporný múr pri školskom dvore (KV), planírovanie 
školského ihriska, úprava školského dvora 
časť 10 – zvýšené výdavky na spoločenské podujatia na základe sponzorských príspevkov a dotácie 
TTSK 
 
Uznesenie č. 30/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 30/2022 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2 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 € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 28.2.2022 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Bežné príjmy  399 918 396 360 + 6 650 403 010 

Kapitálové príjmy 0 52 989   0 52 989 

Finančné operácie príjmové  0 103 670       + 36 738 140 408 

Príjmy spolu 399 918  553 019 + 43 388 596 407 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 28.2.2022 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Bežné výdavky  376 494 384 391 + 22 374 406 765 

Kapitálové výdavky 1 092   146 296 + 21 014    167 310 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu  399 918 553 019 + 43 388 596 407 

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022 
 
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 2. polrok 2022. 
 
Uznesenie č. 31/2022: 
Kontrola výberu stravného v školskej jedálni v roku 2022 
Termín: do konca decembra 2022  
Kontrola pokladne Obecného úradu 
Termín: do konca decembra 2022  
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2022 
Termín: do konca decembra 2022  
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Určenie rozsahu výkonu starostu 
 
Uznesenie č. 32/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Hradište pod Vrátnom na plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie 2022-2026. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 14 - Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných 
zastupiteľstiev 
 
Uznesenie č. 33/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 písm. 
c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje pre obec 
Hradište pod Vrátnom utvorenie jedného volebného obvodu s počtom 5 poslancov v ňom na celé 
volebné obdobie 2022-2026. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  15 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 26.08.2022, 
 
Ďalej navrhol schváliť nasledovné uznesenia. 
 
V súvislosti so zabezpečením chodu kancelárie MAS Podhoran: 
 
 



strana č. 6/6 

Uznesenie č. 34/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje poskytnutie finančnej spoluúčasti pre 
MAS Podhoran vo výške 1003,50 eur na zabezpečovanie plnenia Stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou Podhoran a na zabezpečenie animačných aktivít v regióne Podhoran. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
V súvislosti s nevyhnutnými úpravami a odvodnením školského pozemku: 
  
Uznesenie č. 35/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje úpravu školského dvora firmou Benet, 
Sport, s.r.o., Hlavná 1467, Bytča v celkovej výške 9.600 eur z vlastných prostriedkov obecného 
rozpočtu. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár,proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
V súvislosti s plánovanými oslavami 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci: 
 
Uznesenie č. 36/2022: 
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 Márii Liškovej za prínos v oblasti športu 
a kultúry seniorov, členom testovacieho tímu na COVID-19 v rokoch 2020 a 2021: Lei Chrvalovej, 
Márii Kocánovej, Ing. Sone Chovancovej, Ing. Márii Gavorovej, PhD., Gabriele Huttovej, Monike 
Lankovej, Dane Furkovej, Kvetoslave Hološkovej, Bc. Zlatici Sopóciovej, Monike Sopóciovej, Mgr. 
Lucii Klímovej, Patrikovi Rakovi, Antonovi Chovancovi, Stanislavovi Kováčovi, Stanislavovi Filovi, 
Sebastiánovi Filovi, Karolovi Baránkovi, Jánovi Michaličkovi, Mgr. Daše Viacianovej, Lenke 
Filovej, Bronislave Filovej, Lucii Baránkovej, Mgr. Michaele Barcajovej, René Michálkovi, MUDr. 
Tomášovi Poncovi, Beáte Zemanovej, Erike Chovancovej za činnosť pri záchrane ľudských 
životov, ďalej udeľuje cenu obce in memoriam Ing. Vladimírovi Rakovi za rozvoj hasičstva, cenu 
obce in memoriam Jozefovi Furkovi za šírenie dobrého mena obce v oblasti výtvarníctva 
a divadelníctva.  
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Bod 16 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Zdenko Gregor ........................        zapisovateľka: Dana Furková ........................... 
       
 
 
 
Daniel Masár      ..........................                                
  
 
 
 
           Ing. Lukáš Piroha                                                                             
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


