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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.08.2022 

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“) sú prítomní poslanci: Gregor, 
D. Masár, M. Masár, Sopúch. OZ je uznášaniaschopné. Kontrolórka obce sa ospravedlnila. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 37/2022:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Stanovisko kontrolóra k návrhu prijatia úveru 
5. Úver – Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom 
6. Čerpanie rezervného fondu 
7. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 
8. Úprava rozpočtu na rok 2022 
9. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2022 
10. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb 
11. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 2022-2030 
12. Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 
13. Rôzne 
14. 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 30.05.2022:  
Uzn. č. 18/2022 – schválené 
Uzn. č. 19/2022 – schválené neposkytnutie finančnej pomoci DPO 
Uzn. č. 20/2022 – schválené 
Uzn. č. 21/2022 – schválené, predaj pozemku, zmluva uzavretá 
Uzn. č. 22/2022 – schválené Dod. č. 3 k VZN č. 29/2011 
Uzn. č. 23/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 24/2022 – schválené 
Uzn. č. 25/2022 – schválené 
Uzn. č. 26/2022 – schválené 
Uzn. č. 27/2022 – schválené 
Uzn. č. 28/2022 – schválené 
Uzn. č. 29/2022 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 30/2022 – schválené - zmena rozpočtu 
Uzn. č. 31/2022 – schválené 
Uzn. č. 32/2022 – schválené 
Uzn. č. 33/2022 – schválené 
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Bod 3 - Došlá pošta 
Mesto Senica žiada o dotáciu na centrum voľného času vo výške 48 eur na obdobie 01-06/2022. 
 
Uznesenie č. 38/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom neschvaľuje poskytnutie dotácie pre Centrum  
voľného času v Senici za obdobie 01-06/2022. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
RD Vrátno žiada o vyjadrenie k predĺženiu platnosti rozhodnutia o povolení dobývania ložiska 
nevyhradeného nerastu. 
 
Uznesenie č. 39/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom nemá námietky k opätovnému predĺženiu časovej 
platnosti rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – dolomitov v k.ú. 
Hradište pod Vrátnom č. 35 – 1102/2012 zo dňa 16.05.2012 pre Roľnícke družstvo „Vrátno“ 
Hradište pod Vrátnom č. 313. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 – Stanovisko kontrolóra k návrhu prijatia úveru 
Starosta obce z poverenia kontrolórky predniesol stanovisko k prevereniu podmienok na prijatie 
dlhodobého investičného úveru a krátkodobého úveru obce Hradište pod Vrátnom, ktoré je prílohou 
k zápisnici. Konštatovala, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru. 
 
Uznesenie č. 40/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
prevereniu podmienok pre prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 20.556,95 EUR 
a krátkodobého úveru vo výške 27.190,97 EUR obce Hradište pod Vrátnom z Prima banky 
Slovensko, a.s. na Výstavbu šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Úver – Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom 
 
Starosta obce informoval o návrhu prijatia úveru na Výstavbu šatne a WC k budove TJ Hradište pod 
Vrátnom, ktorý bude z časti financovaný z EŠIF a z časti by bol financovaný z úveru. 
 
Uznesenie č. 41/2022: 
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 úveru vo výške 20.556,95 EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) na Výstavbu šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom za nasledovných 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve:  
Konečná splatnosť úveru: 10 rokov 
Úroková sadzba: 12 mesačný euribor + úrokové rozpätie 0,80% p. a.  
Splácanie istiny úveru: mesačné alebo štvrťročné splátky 
Platby úrokov z úveru: pravidelne mesačne v 1. pracovný deň v mesiaci počnúc prvým dňom 
čerpania. 
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia. Obec nebude mať žiadne náklady v súvislosti so zaručením 
tohto úveru. 
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Poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru /min. 200 EUR/, splatný 
jednorázovo. 
Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 EUR 
Monitoring zmluvných podmienok: 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12. 1x ročne 
Záväzková provízia: bez záväzkovej provízie 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o návrhu prijatia krátkodobého úveru na Výstavbu šatne a WC k budove TJ 
Hradište pod Vrátnom na preklenutie splatenia časti nákladov z EŠIF. 
 
Uznesenie č. 42/2022: 
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 úveru vo výške 27.190,97 EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) na Výstavbu šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom za nasledovných 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve:  
Konečná splatnosť úveru: 1 rok 
Úroková sadzba: 12 mesačný euribor + úrokové rozpätie 0,40% p. a.  
Splácanie istiny úveru: formou mimoriadnej splátky istiny úveru bez poplatku 
Platby úrokov z úveru: pravidelne mesačne v 1. pracovný deň v mesiaci počnúc prvým dňom 
čerpania. 
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia. Obec nebude mať žiadne náklady v súvislosti so zaručením 
tohto úveru. 
Poplatok za poskytnutie úveru: 0,25% z objemu schváleného úveru /min. 200 EUR/, splatný 
jednorázovo. 
Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 EUR 
Monitoring zmluvných podmienok: 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12. 1x ročne 
Záväzková provízia: bez záväzkovej provízie 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Čerpanie rezervného fondu 
 
Uznesenie č. 43/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom ruší uznesenie č. 27/2022 zo dňa 30.5.2022.  
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Uznesenie č. 44/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
19 642 eur na kapitálové výdavky – Stavebné úpravy na budove Šatní TJ Hradište pod Vrátnom. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 
Starosta obce z poverenia kontrolórky predniesol stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2022, ktoré je 
prílohou k zápisnici.  
 

Uznesenie č. 45/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
úprave rozpočtu na rok 2022. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    



strana č. 4/6 

Bod 8 - Úprava rozpočtu na rok 2022 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod. konan. z dôvodu valorizácie platov  
o 3 % od 1.7.2022 pre zam-ncov.ZŠ).  
 
Uznesenie č. 46/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 46/2022 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 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 2022  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 30.5.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v € 
dňa 20.07.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné príjmy  399 918 403 010 + 712 403 722 

Kapitálové príjmy 0 52 989   0 52 989 

Finančné operácie príjmové  0 140 408                   0 140 408 

Príjmy spolu 399 918 596 407 + 712 597 119 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 30.5.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v € 
dňa 20.07.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné výdavky  376 494 406 765 + 712 407 477 

Kapitálové výdavky 1 092   167 310 0    167 310 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu 399 918 596 407 + 712 597 119 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce informoval o zmenách rozpočtu, ku ktorým došlo v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(nárast príjmov a výdavkov v súv. s normatív.FP na ZŠ a s dohod.konan. na dofinan.ON zamest.ZŠ).  
 
Uznesenie č. 47/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 47/2022 berie na vedomie zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 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 2022  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 20.7.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v € 
dňa 26.07.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné príjmy  399 918 403 722 + 1 500 405 222 

Kapitálové príjmy 0 52 989   0 52 989 

Finančné operácie príjmové  0 140 408                   0 140 408 

Príjmy spolu 399 918 597 119 + 1 500 598 619 
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Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 20.7.2022 

Zmena 
rozpočtu na rok 

2022 v € 
dňa 26.07.2022 

Rozdiel 
zmeny 

rozpočtu na 
rok 2022 v € 

Bežné výdavky  376 494 407 477 + 1 500 408 977 

Kapitálové výdavky 1 092   167 310 0    167 310 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu 399 918 597 119 + 1 500 598 619 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Starosta obce uviedol hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2022. 
PRÍJMY: 
zvýšené podielové dane podľa aktuálneho odhadu MF SR, zvýšené dotácie na žiakov ZŠ, 
kap. príjmy z predaja pozemku 
prekleňovací úver 27 191 € a dlhodobý úver 20 557 € na výstavbu šatne a WC k budove TJ Hradište 
VÝDAVKY: 
časť 8 - presunutý multifunkčný športový areál a nové plánované detské ihrisko pod ZŠ, 
zvýšené náklady na mzdy v súvislosti s povinnými odmenami 500 € zamestnancov verejnej správy 
časť 9 - výdavky na výstavbu šatní a wc k budove TJ a na stavebné úpravy v existujúcej budove TJ 
časť 10 - zvýšené výdavky na spol. podujatia obce, renováciu symbolov obce (vstupy do obce, vstup do 
budovy OcÚ), vysprávka a maľovanie baru v KD, drobné opravy na budove KD 
časť  
časť 12 - príspevok na ubytovanie odídencov 
 
Uznesenie č. 48/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 48/2022 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 5 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 26.07.2022 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2022 
v € 

Bežné príjmy  399 918 405 222 + 30 327 435 549 

Kapitálové príjmy 0 52 989 + 1 134  54 123 

Finančné operácie príjmové  0 140 408       + 66 298 206 706 

Príjmy spolu 399 918 598 619 + 97 759 696 378 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2022 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2022 v € 
dňa 26.07.2022 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2022 
v € 

Bežné výdavky  376 494 408 977 + 28 513 437 490 

Kapitálové výdavky 1 092   167 310 + 69 246    236 556 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu  399 918 598 619 + 97 759 696 378 

Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 9 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2022 
Starosta obce z poverenia kontrolórky predniesol správu o výsledku kontroly za I. polrok 2022, ktorá je 
prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 49/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2022.   
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 10 - Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb 
Starosta obce informoval o správe o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Hradište 
pod Vrátnom za rok 2021. 
 
Uznesenie č. 50/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o plnení úloh komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Hradište pod Vrátnom za rok 2021. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 2022-2030 
Starosta obce informoval o potrebe aktualizácie KPSS na roky 2022 – 2030. 
 
Uznesenie č. 51/2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 
Hradište pod Vrátnom na obdobie 2022-2030 tak, ako bol predložený do zastupiteľstva. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 12 - Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 
Starosta obce informoval o finančnej situácii a investičných aktivitách za obdobie rokov 2018-2022. 
Poďakoval tiež všetkým poslancom, zamestnancom a organizáciám za spoluprácu.  
 
Bod  13 – Rôzne 
Starosta obce informoval, že pokiaľ to nebude nevyhnutné, v tomto volebnom období už obecné 
zastupiteľstvo zasadať nebude. 
Poďakoval všetkým za pomoc pri dôstojných oslavách 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
Pozval všetkých prítomných na najbližšie kultúrno-spoločenské podujatie obce Stretnutie jubilantov, 
rodákov a úcta k starším 16.10.2022 v sále KD, ak to pandemická situácia dovolí. 
 
Bod 14 – 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   


