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                                        ZÁPISNICA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.05.2017 
v zasadačke Obecného úradu 

 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Vladimír Dudák  
                                         Daniel Masár 
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, Mrázová, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec M. Masár sa ospravedlnil 
z pracovných dôvodov, poslanec Vulgan oznámil, že príde neskôr. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 20/2017:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecných nehnuteľností 
5. Prerokovanie návrhu na zvýšenie počtu tried v ZŠ s MŠ 
6. Informácia o úprave rozpočtu na rok 2016 
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 
9. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2016 
10. Čerpanie rezervného fondu 
11. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2017 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017 
13. Úprava rozpočtu na rok 2017 
14. Rôzne 
15. Záver 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 24.02.2017:  
Uzn. č. 1/2017 – schválené 
Uzn. č. 2/2017 – schválené, starosta informoval, že Slovak Telekom zvažuje pre vežu aj pozemok 
v blízkosti tlakovej stanice plynu za bytovkou 
Uzn. č. 3/2017 – schválené 
Uzn. č. 4/2017 – schválené, prevod uskutočnený 
Uzn. č. 5/2017 – schválené, zmluva uzatvorená 
Uzn. č. 6/2017 – schválené, splnené 
Uzn. č. 7/2017 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 8/2017 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 9/2017 – schválené 
Uzn. č. 10/2017 – schválené, zatiaľ nerealizované 
Uzn. č. 11/2017 – schválené, zatiaľ nerealizované 
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Uzn. č. 12/2017 – schválené, v procese prípravy 
Uzn. č. 13/2017 – schválené, zatiaľ nerealizované 
Uzn. č. 14/2017 – schválené 
Uzn. č. 15/2017 – schválené 
Uzn. č. 16/2017 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 17/2017 – schválené, zmena rozpočtu 
Uzn. č. 18/2017 – schválené 
Uzn. č. 19/2017 – schválené 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
Jaroslav Mikušovič žiada o vyjadrenie k výstavbe malej čerpacej stanice pohonných hmôt. 
 
Uznesenie č. 21/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k výstavbe malej čerpacej stanice 
pohonných hmôt v obci na pozemku par. č. 55 a 57. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Ing. Peter Drahoš žiada o vyjadrenie k výstavbe rodinných domov. 
 
Uznesenie č. 22/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k výstavbe rodinných domov na 
pozemku par. č. 718 a 719/2. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Predaj obecných nehnuteľností 
Starosta obce informoval o žiadosti Mareka Parajku  o odkúpenie rodinného domu s. č. 302 a pozemku 
KNC 11121 o výmere 167 m2. Obe nehnuteľnosti obec vlastní v podiele ¼. 
 
Uznesenie č. 23/2017: 
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  
nehnuteľnosť parcelu KNC č. 11121 o výmere 167 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
vedenú na liste vlastníctva č. 2304 vo vlastníctve obce v ¼ a stavbu rodinný dom s. č. 302 vo 
vlastníctve obce v ¼ na parcele KNC 11121 v prospech nadobúdateľa Mareka Parajku, Mlynská 
136/11, Cífer. Cena za predaj nehnuteľnosti – pozemku KNC č. 11121 je stanovená na 20,- eur za 1 
m2, cena za predaj stavby s. č. 302 je stanovená na 1,- euro. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce vo výmere do 100 m2 a svojou 
povahou je nevyužiteľný pre účely obce. Stavba svojou povahou nie je využiteľná pre účely obce, je 
v zlom technickom stave a je vhodná na odstránenie, pri čom náklady na jej odstránenie prevyšujú 
kúpnu cenu. 
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. 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje tento prevod len za podmienky, že 
spoluvlastníčka Lýdia Babulicová, Lipová 1002/24, Nové Mesto nad Váhom si neuplatní predkupné 
právo v súlade s §140 Občianskeho zákonníka.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval, že SVP, š.p., súhlasila s cenou stanovenou podľa znaleckého posudku. Kúpna 
zmluva je v štádiu prípravy. 
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Bod 5 - Prerokovanie návrhu na zvýšenie počtu tried v ZŠ s MŠ 
Starosta obce informoval o odporúčaní Rady školy na zvýšenie počtu tried v ZŠ od 1.9.2017 vzhľadom 
k predpokladanému zvýšenému počtu žiakov od školského roka 2017/2018. 
 
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Vulgan. 
 
Uznesenie č. 24/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje otvorenie ďalšej vyučovacej triedy 
Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom od 1.9.2017. V základnej škole tak budú spolu 2 
vyučovacie triedy.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Informácia o úprave rozpočtu na rok 2016 
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo na konci roka 2016 v zmysle § 14 zák. č. 
583/2004 Z. z (navýšenie príjmov v dôsledku dofinancovania zo strany MŠ SR). 
 
Uznesenie č. 25/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 25/2017 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy. 
 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 
25.11.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 29.12.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné príjmy  286 450 305 611 306 533 + 922 

Kapitálové príjmy 0         1 990         1 990 0 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 38 900 0 

Príjmy spolu  286 450 346 501 347 423 + 922  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 27.5.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 29.12.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné výdavky  260 550 287 001 287 923 + 922 

Kapitálové výdavky 0   33 500   33 500 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 26 000 26 000 0 

Výdavky spolu  286 450 346 501 347 423 + 922 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
 
Uznesenie č. 26/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 26/2017 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. podľa 
prílohy. 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 
29.12.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 30.12.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné príjmy  286 450 306 533 309 538 + 3 005 

Kapitálové príjmy 0         1 990         1 990 0 

Finančné operácie príjmové  0 38 900 38 900 0 

Príjmy spolu  286 450 347 423 350 428 + 3 005  

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

Upravený 
rozpočet na 
rok 2016 v € 

dňa 
29.12.2016 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2016 v € 
dňa 30.12.2016 

Rozdiel zmeny 
rozpočtu na rok 

2016 v € 

Bežné výdavky  260 550 287 923 290 928 + 3 005 

Kapitálové výdavky 0   33 500   33 500 0 

Finančné operácie výdavkové 25 900 26 000 26 000 0 

Výdavky spolu  286 450 347 423 350 428 + 3 005 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 27/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce za rok 2016. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 
 
Uznesenie č. 28/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod 
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2016 
 
Uznesenie č. 29/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 33 040,31 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 znení neskorších 
predpisov v rozpočtovom roku 2016 nasledovne: 
 

- 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 -25 999,68 EUR schvaľuje vysporiadať z prebytku 
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bežného a kapitálového rozpočtu a zostatkovú sumu 7040,63 EUR zúčtovať do prebytku 
hospodárenia. 

 
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje 
zúčtovať prebytok hospodárenia 7040,63 EUR na tvorbu rezervného fondu. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 30/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 
3 000 € na kapitálové výdavky – kamerový systém na budove ZŠ s MŠ. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 31/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 500€ 
na kapitálové výdavky – kamerový systém na budove kultúrneho domu. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2017 
 
Uznesenie č. 32/2017: 
Kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad v roku 2017 
Termín: do konca decembra 2017  
Kontrola pokladne Obecného úradu 
Termín: do konca decembra 2017  
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2017 
Termín: do konca decembra 2017 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2017 
Kontrolórka predložila stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2017, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 33/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k úprave rozpočtu na rok 2017. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 13 - Úprava rozpočtu na rok 2017 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2017. 
PRÍJMY - zvýšené o príjem na projekty z úradu práce 
VÝDAVKY 
časť 5 - výdavky na projekty z úradu práce 
časť. 8 - menia sa a upravujú na kapitálové výdavky výdavky spojené s projektom zateplenia budovy ZŠ s 
MŠ 
časť 10 - 22€ vyrovnanie rozpočtu 
časť 13 - 500€ na bezp. projekt ochrana osobných údajov, znižujú sa výdavky na úroky banke. 
 
Uznesenie č. 34/2017: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 34/2017 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o 
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu. 
 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2017  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017  
v € 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2017 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2017 
v € 

Bežné príjmy  270 219 279 167 + 22 285 301 452 

Kapitálové príjmy 0         235 + 500         735 

Finančné operácie príjmové  0 38 790 + 3 500 42 290 

Príjmy spolu  270 219 318 192 + 26 285 344 477 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2017 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2017  
v € 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2017 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2017 
v € 

Bežné výdavky  245 719 266 549 + 23 974 290 523 

Kapitálové výdavky 0   27 143 + 2 311    29 454 

Finančné operácie výdavkové 24 500 24 500 0 24 500 

Výdavky spolu  270 219 318 192 + 26 285 344 477 

Za: Dudák, Gregor, D. Masár, Mrázová, Sopúch, Vulgan, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  14 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 24.8.2017.  
 
Starosta obce informoval o podanej žiadosti o dotáciu na kamerové systémy v ZŠ s MŠ a kultúrnom 
dome a na opravu domu smútku na MF SR, výsledok by mal byť známy do polovice júla 2017, ďalej 
o podanej žiadosti na envirofond na zateplenie ZŠ s MŠ, výsledok by mal byť známy do konca júna, ďalej 
o podanej žiadosti na UPSVAR Senica na 1 projekt, v rámci ktorého by mali byť od 1.6.2017 zamestnaní 
spolu 2 uchádzači o zamestnanie na plný úväzok na 9 mesiacov. Spolu tak bude mať obec od 1.6.2017 
cez UPSVAR zamestnaných 9 uchádzačov o zamestnanie v rámci 4 projektov. 
Ďalej informoval o pripravovaných kultúrnych podujatiach Rozprávkové MDD, Vrátno fest, Súťaž vo 
varení gulášu a Prehliadke dychových hudieb 20.8.2017. 
 
Bod 15 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
Vladimír Dudák  ........................        zapisovateľka: Mária  Marečková ........................... 
 
       
Daniel Masár        ..........................                                
 
 
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


