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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.11.2016 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Elena Mrázová  
                                         Peter Vulgan 
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:  Dudák, 
Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Sopúch sa 
ospravedlnil z pracovných dôvodov.  
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 50/2016:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecného pozemku 
5. Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 25/2010 o podmienkach 

prevádzkovania malých zdrojov znečistenia 
6. VZN č. 43/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
8. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016  
9. Úprava rozpočtu na rok 2016 
10. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
12. Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2017 
13. Prerokovanie Dodatku č. 1 programu rozvoja obce na roky 2015-2020 (Zateplenie 

verejnej budovy – ZŠ s MŠ) 
14. Zhodnotenie roka 2016 
15. Rôzne 
16. Záver 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 25.8.2016:  
Uzn. č. 28/2016 – schválené 
Uzn. č. 29/2016 – schválené, informačná tabuľa vybudovaná 
Uzn. č. 30/2016 – schválené, zaradené do návrhu rozpočtu 
Uzn. č. 31/2016 – neschválené 
Uzn. č. 32/2016 – schválené, zaradené do návrhu rozpočtu 
Uzn. č. 33/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 34/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 35/2016 – vzaté na vedomie 
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Uzn. č. 36/2016 – schválené, MNV vymazané z OR SR 
Uzn. č. 37/2016 – schválené VZN č. 42/2016 
Uzn. č. 38/2016 – schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 38/2013 
Uzn. č. 39/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 40/2016 – schválené čerpanie rezervného fondu 
Uzn. č. 41/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 42/2016 – schválené, splatnosť úveru predĺžená 
Uzn. č. 43/2016 – schválené, splnené 
Uzn. č. 44/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 45/2016 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 46/2016 – schválená úprava rozpočtu na r. 2016 
Uzn. č. 47/2016 – schválené 
Uzn. č. 48/2016 – schválené, starosta obce informoval, že za predsedníčku Rady školy bola zvolená Ing. 
Mária Gavorová, PhD. 
Uzn. č. 49/2016 – schválené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Ing. Lucia Sandtner, PhD. žiada o bezodkladné a komplexné riešenie havarijného stavu miestnej 
komunikácie pred s. č. 287, upozorňuje, že voda z miestnej komunikácie tečie na súkromné pozemky.  
 
Jiří Turanský žiada o úpravu obecnej cestnej komunikácie v časti obce Horný koniec – vybudovanie 
odvodu dažďovej vody. 
  
Uznesenie č. 51/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu miestnej komunikácie pred s. č. 
287, aj v časti obce Horný koniec pred s. č. 321 v roku 2017. Technický spôsob riešenia stanoví 
komisia v zložení starosta obce, poslanec D.Masár, poslanec Gregor.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
RK Cirkev, farnosť Hradište pod Vrátnom  – žiada o dotáciu vo výške 1.000 € na nutné opravy, 
údržbu a prevádzku kostola. 
 
Uznesenie č. 52/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §2 ods. 2 písm. a) Všeobecne záväzného 
nariadenia obce č. 20 schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť 
Hradište pod Vrátnom, č. 19, IČO: 34016805 pre rok 2017 na opravu kríža na veži Kostola sv. 
Martina.   
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval, že upozornil Správu a údržbu ciest TTSK na odtŕhajúcu sa krajnicu cesty 
II/501 v km 55,900 vpravo v dĺžke cca 15 m. SÚC TTSK upozornila obec na zosunuté dlažobné kocky 
v priekope vedľa cesty a žiada ich umiestniť na pôvodné miesto, pričom následne SÚC TTSK doasfaltuje 
krajnicu. Starosta ďalej uviedol, že situácia je zložitejšia a pod cestou bude potrebné vykonať spevnenie. 
V tejto súvislosti sa v spolupráci s poslancom Danielom Masárom pokúsi vyvolať osobne stretnutie so 
zástupcami SÚC TTSK.  
 
Bod 4 - Predaj obecného pozemku 
 
Starosta obce informoval o zámere predaja, ktorý bol schválený na rokovaní OZ 27.5.2016 a pred 
nasledujúcim rokovaním OZ bol tento riadne zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, 
Poslanci OZ vykonali miestnu obhliadku dňa 27.5.2016 pred rokovaním OZ. 



strana č. 3/8 

Následne starosta predniesol návrh uznesenia. 
 
Uznesenie č. 53/2016: 
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 schvaľuje prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to predaj 
nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 45644900-005/2016, úradne overeného 24.8.2016, 
novovytvorenej parcele KNC č. 113/28 o výmere 47 m2  z KNE parcely 113/1, druh pozemku 
ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 1522 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech 
nadobúdateľa Stanislava Matoviča, Hradište pod Vrátnom č. 161. Cena za predaj nehnuteľnosti je 
stanovená na 5,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok o výmere do 100m2 a svojou povahou je 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: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Prerokovanie protestu prokurátora vo veci VZN č. 25/2010 o podmienkach prevádzkovania 
malých zdrojov znečistenia 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti článku 1 ods. 1, článku 2, článku 3, článku 4 
ods. 1,2,3,5,6,7,8, článku 5 ods. 2, ods. 6 posledná veta, článku 7 Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Hradište pod Vrátnom č. 25/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia na území obce Hradište pod Vrátnom a o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia prijatého na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hradište pod Vrátnom dňa 29.09.2010 ako uznesenia č. 25/2010 a 
ktoré nadobudlo účinnosť 28.10.2010. 
Prokurátor navrhuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradište pod Vrátnom č. 25/2010 o 
podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Hradište pod 
Vrátnom a o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v protestom napadnutých častiach zrušiť 
a v odôvodnenom prípade nahradiť ustanoveniami zodpovedajúcimi zákonu. 
 
Uznesenie č. 54/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Hradište pod Vrátnom č. 25/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia na území obce Hradište pod Vrátnom a o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia, ktoré 
bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom 29.09.2010 ako 
uznesenie č. 25/2010 a nadobudlo účinnosť 28.10.2010. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - VZN č. 43/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu s ohľadom na protest prokurátora prerokúvaný 
v predchádzajúcom bode programu návrh nového VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý 
bol daný do súladu s platnou legislatívou. Ďalej poukázal na upozornenie zo strany prokurátora o tom, že 
všeobecne záväzné nariadenia nie je možné schvaľovať formou uznesení. 
 
Nariadenie č. 1/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
43/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na území Obce 
Hradište pod Vrátnom tak, ako bolo predložené v návrhu na rokovanie OZ. 
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Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Dodatok č. 2 k VZN č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh  Dodatku č. 2 k VZN č. 33/2012 
hospodárení a nakladaní s majetkom obce, ktorý rieši zvýšenie denného limitu pokladničnej hotovosti na 
obecnom úrade.  
 
Nariadenie č. 2/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce tak, ako bolo predložené 
v návrhu na rokovaní OZ. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2016 
 
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2016, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 55/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2016. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Úprava rozpočtu na rok 2016 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(navýšenie príjmov a výdavkov v súvislosti s nákupom učebníc v školstve). 
 
Uznesenie č. 56/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 55/2016 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 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 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 25.8.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 26.9.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné príjmy  286 450 293 968 293 991 + 23 

Kapitálové príjmy 0         1 990         1 990 0 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 38 900 0 

Príjmy spolu  286 450 334 858 334 881 + 23  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 25.8.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 26.9.2016 

Zmena rozpočtu  
na rok 2016  

v € 

Bežné výdavky  260 550 275 458 275 481 + 23 

Kapitálové výdavky 0   33 500   33 500 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 25 900 0 
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Výdavky spolu  286 450 334 858 334 881 + 23 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(navýšenie príjmov a výdavkov v súvislosti so zvýšením miezd v školstve od 1.9.2016). 
 
Uznesenie č. 57/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 56/2016 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle 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 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 26.9.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 26.10.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné príjmy  286 450 293 991 294 613 + 622 

Kapitálové príjmy 0         1 990         1 990 0 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 38 900 0 

Príjmy spolu  286 450 334 881 335 503 + 622  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 26.9.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 26.10.2016 

Zmena rozpočtu  
na rok 2016  

v € 

Bežné výdavky  260 550 275 481 276 103 + 622 

Kapitálové výdavky 0   33 500   33 500 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 25 900 0 

Výdavky spolu  286 450 334 881 335 503 + 622 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce uviedol, že návrh úpravy rozpočtu zahŕňa doterajšiu skutočnosť za rok 2016 - nejaké 
minimálne zmeny sú v príjmovej aj výdavkovej časti, zohľadňuje vrátenú DPH z eurofondov z 
rekonštrukcie zasadačky na obecnom úrade, v úprave sú zahrnuté výdavky na vytvorenie bežeckej dráhy 
na školskom ihrisku a s tým súvisiacich úprav, zvýšenie výdavkov na posudkovú činnosť na umiestnenie 
do zariadenia sociálnych služieb, nové vchodové dvere na šatniach TJ (ak by sa podarili ešte v tomto 
roku). 
 
Uznesenie č. 58/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 46/2016 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 8 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 2016  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2016 v € 
dňa 26.10.2016 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2016 
v € 

Bežné príjmy  286 450 294 613 + 10 998 305 611 
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Kapitálové príjmy 0         1 990 0         1 990 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 0 38 900 

Príjmy spolu  286 450 335 503 + 10 998 346 501 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2016 v € 
dňa 26.10.2016 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2016 
v € 

Bežné výdavky  260 550 276 103 + 10 898 287 001 

Kapitálové výdavky 0   33 500 0    33 500 

Finančné operácie výdavkové 25 900 25 900 +100 26 000 

Výdavky spolu  286 450 335 503 + 10 998 346 501 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 59/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
Starosta obce informoval, že rozpočet na budúci rok je navrhnutý na základe rozpočtu na rok 2016.  
 
Príjmy - podielové dane 162 157 rozpočtujeme na rok 2017 podľa odhadu MF SR pre rok 2016 (rovnako 
aj pre roky 2018-2019) 
 
Výdavky sú naplánované tak, aby boli zabezpečené všetky základné služby obyvateľstvu – verejné 
osvetlenie, zimná údržba ciest, kosenie verejných priestranstiev a údržba cintorína, prevádzka ZŠ s MŠ, 
rutinné údržby obecných budov, energie, tradičné spoločenské podujatia, splácanie dlhodobého dlhu obce 
podľa splátkového kalendára a splácanie istiny aj z úveru.  
Ani na rok 2017 nie sú zatiaľ naplánované žiadne opravy miestnych komunikácií rozsiahlejšieho 
charakteru (je tam zahrnutá spevnená plocha pri p. Drahošovi, oprava potoka L. Mayer a malá rezerva na 
bežné opravy) . 
Návrh rozpočtu ďalej uvažuje s výdavkami 2000 € na verejné obstarávanie realizácie rekonštrukcie Domu 
smútku, s dotáciou RK Cirkvi 1.000 €, 560 € na opravy v Hasičskej zbrojnici, ktoré si budú robiť hasiči 
svojpomocne (wc, umývadlá, dlažba, obklad) 
Ďalej zahŕňa v oblasti školstva 2500€ na verejné obstarávanie realizácie zateplenia budovy MŠ + 
energetický audit, opravu podlahy v počítačovej učebni, výmenu vchodových dverí na šatniach TJ, 
v rámci spoločenských podujatí 500 € na podujatia v oblasti futbalu, 300 € na podujatia JDS, 500 € na 
prehliadky DH), 2000 € na vybudovanie stánkov vo dvore KD 
 
Výhľadovo na rok 2018 výdavky 4570 € na opravy hasičskej zbrojnice (garáž - brána+podlaha), 
parkovisko pri Dome smútku, kamery do ZŠ s MŠ, kamery do KD. 
 
Na rok 2019 výdavky 525 € na opravy Hasičskej zbrojnice (dlažba - zasadačka, chodba, interiérové 
dvere), vybavenie kuchyne v KD. 
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Uznesenie č. 60/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hradište pod 
Vrátnom pre rok 2017 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 61/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie návrh rozpočtu obce Hradište pod 
Vrátnom na roky 2018 – 2019 predložený starostom tak, ako je prílohou k zápisnici. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Plán činnosti kontrolóra na I. polrok 2017 
 
Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 predniesla kontrolórka obce: 
 
Kontrola realizácie a spôsobu financovania zateplenia budovy obecného úradu v roku 2016 
Termín: do konca apríla 2017  
 
Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2016 
Termín: do konca júna 2017  
 
Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2016 
Termín: do konca júna 2017  
 
Uznesenie č. 62/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje plán činností hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok 2017 tak, ako bol prednesený. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  13 - Prerokovanie Dodatku č. 1 programu rozvoja obce na roky 2015-2020 (Zateplenie 
verejnej budovy – ZŠ s MŠ) 
 
Starosta obce informoval o možnosti realizácie zateplenia budovy ZŠ s MŠ zo zdrojov európskych 
štrukturálnych fondov. K tomu je ale potrebné prijať dodatok k programu rozvoja obce do roku 2020, 
nakoľko v schválenom programe sa tento zámer nenachádza. 
 
Uznesenie č. 63/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 1 k programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Hradište pod Vrátnom  na roky 2015-2020, ktorého obsahom je zámer 
zateplenia verejnej budovy ZŠ s MŠ a zvýšenie jej energetickej efektívnosti. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Zhodnotenie roka 2016 
 
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce 
v roku 2016. Správa je prílohou k zápisnici.  
 
Bod  15 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 24.2.2017.  
Ďalej navrhol vydať ešte v tomto roku jedno číslo obecných novín. 
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Uznesenie č. 64/2016: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje členov Redakčnej rady obecných novín 
v zložení: Ing. Lukáš Piroha, šéfredaktor, Elena Mrázová, člen a Mgr. Martin Masár, člen. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Mrázová, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Lomtec na elektronizáciu verejnej 
správy, ďalej o postupnom budovaní bežeckej dráhy pri školskom ihrisku. V tejto súvislosti poďakoval 
všetkým zaangažovaným a sponzorom, najmä poslancovi Danielovi Masárovi, Marcelovi Pantúčkovi, 
Ing. Kataríne Krištofovej. 
Starosta oboznámil verejnosť so zriadením bezpečnostného kamerového systému na budove obecného 
úradu, ktoré budú slúžiť na ochranu fasády budovy obecného úradu, ale aj na monitorovanie dopravnej 
situácie na priľahlých komunikáciách a na ochranu obyvateľstva. 
Poslanec Vulgan upozornil na poškodenie majetku pána Bičiana na Hostinci BIBI v letnom období pri 
vyvážaní smetí a informoval sa na možnosť zavedenia plynového vykurovania – gamatiek v skúšobnej 
miestnosti pre dychovku v kultúrnom dome. 
Starosta obce odpovedal, že o situácii pána Bičiana vie a túto záležitosť rieši s Technickými službami 
Senica, možnosť zavedenia gamatiek preverí. 
Pán Vávra upozornil na zosunuté kocky v priekope pri štátnej ceste na zákrute pred obecným úradom. 
 
Bod 16 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Elena Mrázová  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
       
 
 
Peter Vulgan        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


