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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 26.10.2018 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         Daniel Masár 
Zapisovateľka:                 Mária Marečková 
 

        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, Sopúch a OZ je uznášaniaschopné. Kontrolórka obce sa 
ospravedlnila. 
 
Bod 1 – Program OZ 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 67/2018:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Predaj obecných pozemkov 
5. Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 a informácia o schválených projektoch na 

rok 2019 
6. Rôzne 
7. Záver 

Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. 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 11.08.2018:  
Uzn. č. 54/2018 – schválené 
Uzn. č. 55/2018 – schválené, prevod uskutočnený 
Uzn. č. 56/2018 – schválené (kúpna zmluva uzavretá) 
Uzn. č. 57/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 58/2018 – schválené 
Uzn. č. 59/2018 – schválené  
Uzn. č. 60/2018 – schválené - Zásady odmeňovania poslancov 
Nar. č. 1/2018 – schválené VZN č. 45/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
Uzn. č. 61/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 62/2018 – schválené čerpanie z rezervného fondu na miest. kom., rekonštrukcia ukončená 
Uzn. č. 63/2018 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 64/2018 – schválené 
Uzn. č. 65/2018 – schválené 
Uzn. č. 66/2018 – schválené, výmena ver. osvetlenia prebieha 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
poslankyňa Elena Mrázová – žiada o spevnenie potoka o dĺžke cca 50 m pred s. č. 99, 101, 103 
 
Uznesenie č. 68/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom zváži spevnenie brehu potoka zo strany miestnej 
komunikácie pred s. č. 99, 101, 103 pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019. 
Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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doc. Mgr. Š. Komorný, ArtD., Mgr. D. Komorná, ThDr.  M. Komorný, PhD. – žiadajú o vybudovanie 
prístupovej spevnenej plochy k pozemku par. č. 796, ktorý je v ich vlastníctve z miestnej komunikácie – 
p. č. 745/1 z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu 
 
Uznesenie č. 69/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje zámer dlhodobo (na 99 rokov) prenajať 
pozemok – časť parcely KNE 811/7 o výmere cca 287 m2 v blízkosti parcele KNC 745/1 od 
Pozemkového spoločenstva – Urbár Hradište pod Vrátnom z dôvodu vybudovania prístupovej 
spevnenej plochy a plochy pre otáčanie vozidiel. Podrobnosti prenájmu a následné riešenie 
vybudovania prístupovej spevnenej plochy a plochy pre otáčanie vozidiel budú upresnené a 
prerokované obecným zastupiteľstvom po vyhotovení geometrického plánu. Zároveň obecné 
zastupiteľstvo poveruje starostu obce na zadanie vypracovania geometrického plánu. 
Zdôvodnenie: Vybudovanie prístupovej cesty a plochy pre otáčanie vozidiel výrazne napomôže 
prejazdnosti a doprave v uvedenej lokalite. 
Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
vdp. Jozef Ščepko – upozorňuje na nedostatky v areáli cintorína (posunuté kocky na fortne, padajúci plot 
na cintoríne, veľký schod na novom cintoríne) 
 
Uznesenie č. 70/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie poďakovanie a pripomienky 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hradište pod Vrátnom – vdp. Jozefa Ščepka, pričom s ohľadom 
na nedostatok finančných prostriedkov obecné zastupiteľstvo zváži riešenie nedostatkov 
v budúcom období. 
Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Igor a Dana Boledovičoví žiadajú o opravu miestnej komunikácie v úseku od rod. domu pani Ireny 
Michaličkovej po rod. dom pána Ervína Michaličku. 
 
Uznesenie č. 71/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom zváži opravu miestnej komunikácie v časti obce 
Dolný Koniec v úseku od s. č. 12 po s. č. 3 pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019. 
Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 4 - Prevod obecných nehnuteľností 
starosta obce – predniesol návrh uznesenia na prevody pozemkov, ktorých zámer prevodu už bol 
schválený a zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 
Uznesenie č. 72/2018: 
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 predaj 
nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 36669563-144/2018, úradne overeného dňa 
16.10.2018, novovytvorenej parcele KNC č. 113/36 o výmere 48 m2 a KNC č. 113/37 o výmere  
43 m2 z KNE parcely 113/1, druh pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 1522 vo 
vlastníctve obce v 1/1 v prospech nadobúdateľov Miloša Filu a manž. Andrei rod. Masárovej, 
Hradište pod Vrátnom č. 182. Cena za predaj nehnuteľnosti je stanovená na 6,- eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemky o výmere do 100 m2 a svojou povahou sú nevyužiteľné pre účely 
obce. 
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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, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Marek Parajka  – žiada o odkúpenie pozemku par. č. 11122 o výmere 176 m2 v časti obce Dolný Mlyn. 
Miestna obhliadka bola vykonaná poslancami OZ dňa 24.10.2018. 
 
Uznesenie č. 73/2018: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle §9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ust. §17 písm. g)  
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
v platnom znení schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, a to predaj nehnuteľnosti KNC parcely č. 11122 o výmere 176 m2 , druh 
pozemku ostatné plochy vedenej na liste vlastníctva č. 2511 vo vlastníctve obce v 1/1 v prospech 
nadobúdateľ Marka Parajku, Mlynská 11, Cífer. Cena za predaj nehnuteľnosti je navrhnutá na 6,- 
eur za 1 m2. 
Zdôvodnenie: Jedná sa o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve 
nadobúdateľa a svojou povahou je nevyužiteľná pre účely obce. 
Za: Dudák, Gregor,  D. Masár, M. Masár, Mrázová, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 a informácia o schválených projektoch na rok 
2019 
Starosta obce predniesol správu o investičných projektoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach obce 
v uplynulom volebnom období 2014-2018. Správa je prílohou k zápisnici. Ďalej poďakoval poslancom 
OZ, zamestnancom obce, ZŠ s MŠ, miestnym organizáciám, sponzorom a občanom za spoluprácu pri 
rozvoji obce.  
 
Bod  6 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom termíne ustanovujúceho zasadnutia OZ 7.12.2018, 
Informoval o zmene termínu stretnutia jubilantov a dôchodcov na 25.11.2018 a pripravovanej Adventnej 
besede na tému 100 rokov ČSR plánovanej na 16.12.2018. 
doc. Mgr. Š. Komorný, ArtD. – poďakoval za schválenie žiadosti 
 
Bod 7 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka:  Mária Marečková ........................... 
 
 
Daniel Masár        ..........................                                
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


