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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 23.10.2020 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Stanislav Sopúch 
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“) 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. 39/2020:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Stanovisko kontrolóra k prijatiu návratnej finan čnej výpomoci v dôsledku pandémie 

COVID-19 
5. Prijatie návratnej finan čnej výpomoci v dôsledku pandémie COVID-19 
6. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2020 
7. Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište 
8. Vyradenie hasičského vozidla z majetku obce /Avia/ 
9. Rôzne 
10. 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 29.05.2020:  
Uzn. č. 27/2020 – schválené 
Uzn. č. 28/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 29/2020 – schválené 
Uzn. č. 30/2020 – schválené, zmluva zatiaľ neuzavretá 
Uzn. č. 31/2020 – vzaté na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca a poverenie starostu na podanie žiadosti 
o vyhlásenie volieb, žiadosť podaná 
Uzn. č. 32/2020 – schválené  
Uzn. č. 33/2020 – schválené 
Uzn. č. 34/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 35/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 36/2020 – schválené 
Uzn. č. 37/2020 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 38/2020 – schválené vyradenie z DHM 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Starosta obce informoval o žiadosti ZSD o stanovisko k umiestneniu distribučných elektromagnetických 
rozvodov a zariadení v lokalite Dolný Mlyn – v zelenom páse vedľa cesty  
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Uznesenie č. 40/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje umiestnenie distribučných 
elektroenergetických rozvodov a zariadení mimo teleso miestnej komunikácie na pozemkoch parc. 
č. KNC 11161 a 11123 o celkovej dĺžke 103 m v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom 
a súhlasí so zriadením vecného bremena na predmetných pozemkoch na dobu neurčitú v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, 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, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Stanovisko kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci v dôsledku pandémie 
COVID-19 
 
Kontrolórka predložila stanovisko k prevereniu podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania 
obce Hradište pod Vrátnom, ktoré je prílohou k zápisnici. Konštatovala, že obec spĺňa podmienky na 
prijatie návratného zdroja financovania. 
 
Uznesenie č. 41/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
prevereniu podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania obce Hradište pod Vrátnom 
z Ministerstva financií SR vo výške 12.491 EUR. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 – Prijatie návratnej finančnej výpomoci v dôsledku pandémie COVID-19 
 
Starosta obce informoval o možnosti prijatia návratnej finančnej výpomoci v dôsledku pandémie 
COVID-19 z Ministerstva financií SR vo výške 12 491 eur, ktorú obec začne splácať od roku 2024 do 
roku 2027 po 3 122,75 eur ročne. 
 
Uznesenie č. 42/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 11 ods. 6 Štatútu obce Hradište pod Vrátnom 
schvaľuje prijatie a v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov schvaľuje 
čerpanie návratnej finančnej výpomoci v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 12 491 EUR 
poskytnutej zo strany Ministerstva financií SR za podmienok dojednaných v príslušnej zmluve 
o návratnej finančnej výpomoci na účely zabezpečenia financovania splátok úveru Prima banke 
v roku 2020 – Rekonštrukcia a dostavba kultúrneho domu. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2020 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v roku 2020 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z. (bežné príjmy aj výdavky na PK ZŠ z dohodovacieho konania (ostatné osobné náklady 
pedagog. +1000 € dotácia z DPO pre DHZO +3 000 €). 
 
 
Uznesenie č. 43/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 43/2020 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy.  
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2019 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2020 v € 
dňa 27.02.2020 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2020 v € 
dňa 4.9.2020 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2020 v € 

Bežné príjmy  399 415 407 560 411 560 + 4 000 

Kapitálové príjmy 115 228 115 228 115 228  

Finančné operácie príjmové  0 45 199 45 199 0 

Príjmy spolu 514 643 567 987 571 987 + 4 000  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2020 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2020 v € 
dňa 27.02.2020 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2019 v € 
dňa 4.9.2020 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na 
rok 2020 v € 

Bežné výdavky  373 769 383 691 387 691 + 4 000  

Kapitálové výdavky 3 314   46 736   46 736 0 

Finančné operácie výdavkové 137 560 137 560 137 560 0 

Výdavky spolu  514 643 567 987 571 987             + 4 000 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište 
 
Uznesenie č. 44/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu projektu „Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište“ v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 -
2020 (podopatrenie PRV 7.4) z MAS Podhoran. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú 
dokumentáciu k podaniu žiadosti na MAS Podhoran spracovala firma ISA projekta, s.r.o., Nám. 
gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Vyradenie hasičského vozidla z majetku obce /Avia/ 
 
Uznesenie č. 45/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje vyradenie z obstarania dlhodobého 
hmotného majetku obce – hasičského vozidla Avia v obstarávacej cene 1750 €, s dátumom 
obstarania 25.4.2012 (darovacia zmluva KRHZ-BA-OFL1047), plne odpísaného vozidla, 
k dnešnému dňu má zostatkovú cenu 0,00 €, vyradeného 29.9.2020 z OR PZ ODI Senica. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  9 – Rôzne 
 
Starosta obce navrhol za členov Rady školy za zriaďovateľa poslancov OZ Mgr. Martina Masára a 
Daniela Masára. 
 
Uznesenie č. 46/2020: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje členov Rady školy za zriaďovateľa: 
Mgr. Martin Masár, Daniel Masár.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 11.12.2020, 
 
Ďalej informoval o prebiehajúcich rokovaniach s BVS, a.s. o plánovanom dokončení stavby Holdošov  
mlyn. 
Požiadavky BVS: 

1. presun trasy vodovodu v lokalite „pri bobroch“ zo súkromných pozemkov do obecnej poľnej cesty 
a súhlas s výrubom drevín 

2. súhlas obce so spevnením prístupovej komunikácie k studniam Holdošov Mlyn 
3. súhlas obce s trasou vodovodu cez intravilán obce 

Požiadavky obce:  
1. zabezpečiť zo strany BVS pripájanie novostavieb do vodovodnej siete, zabezpečiť možnosť 

prístupu k pitnej vode zo strany BVS pre každý existujúci rodinný dom v obci, zvýšiť tlak vody v 
existujúcej vodovodnej sieti, prevziať do správy BVS vodovodnú prípojku Horný Koniec (cca 10 
domov, ktoré sú zásobované pitnou vodou cez obecnú tlakovú stanicu) 

2. odškodniť užívateľov, resp. vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov za zničenú úrodu - 
jednoducho, rýchlo, prehľadne, bez zbytočnej administratívnej záťaže týchto ľudí 

3. vecné bremená uloženia vodovodného potrubia v prospech BVS budú za náhradu určenú podľa 
znaleckého posudku 

 
Starosta informoval aj o možnosti vybudovania kanalizácie v obci z prostriedkov európskych 
štrukturálnych fondov. Odkanalizovanie obce by riešilo situáciu súvisiacu so znečistením miestneho 
potoka. Projektová dokumentácia v hodnote 30-60 tis. eur by však musela byť hradená z vlastných 
obecných prostriedkov a realizácia stavby by vyžadovala finančnú spoluúčasť obce. Znamenalo by to 
nové zadĺženie obce na cca 20 rokov. Poslanci OZ v diskusii zhodnotili túto možnosť v súčasnosti ako 
nereálnu z dôvodu vysokej finančnej záťaže na obecný rozpočet. 
 
Bod 10 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Mgr. Martin Masár  ........................        zapisovateľka: Mária Marečková ........................... 
       
 
 
Stanislav Sopúch        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


