
strana č. 1/4 

                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 27.08.2021 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Mgr. Martin Masár  
                                         Daniel Masár 
Zapisovateľka:                 Dana Furková 
 

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

Uznesenie č. 27/2021:    
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 – Multifunk čný športový areál 
6. Čerpanie rezervného fondu 
7. Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021 
8. Úprava rozpočtu na rok 2021 
9. Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2021 
10. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb 
11. Prerokovanie nákupu kompostérov 
12. Rôzne 
13. Záver 

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 2  - Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 26.02.2021:  
Uzn. č. 13/2021 – schválené 
Uzn. č. 14/2021 – vzaté na vedomie upozornenie prokurátora, vybavené 
Uzn. č. 15/2021 – schválené VZN o organizácii miestneho referenda 
Uzn. č. 16/2021 – schválené, zmluva uzavretá 
Uzn. č. 17/2021 – schválené, zmluva zatiaľ neuzavretá 
Uzn. č. 18/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 19/2021 – schválené, ZÚO 2020 
Uzn. č. 20/2021 – schválené 
Uzn. č. 21/2021 – schválené 
Uzn. č. 22/2021 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 23/2021 – schválené, zmena rozpočtu 
Uzn. č. 24/2021 – schválené 
Uzn. č. 25/2021 – schválené 
Uzn. č. 26/2021 – schválené, cena obce odovzdaná 
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Bod 3 - Došlá pošta 
nie je 
 
Bod 4 – Stanovisko kontrolóra k návrhu prijatia úveru 
Starosta obce informoval o schválení dotácie na Multifunkčný športový areál z Úradu vlády SR, zmluva 
zatiaľ obci nebola doručená, v závislosti od toho bude ihrisko realizované pravdepodobne na jeseň 2021 
alebo na jar 2022. 
 
Kontrolórka predložila stanovisko k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru obce Hradište 
pod Vrátnom, ktoré je prílohou k zápisnici. Konštatovala, že obec spĺňa podmienky na prijatie 
kapitálového úveru. 
 
Uznesenie č. 28/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
prevereniu podmienok pre prijatie kapitálového úveru obce Hradište pod Vrátnom z Prima banky 
Slovensko, a.s. vo výške 52.989 EUR na Multifunkčný športový areál. 
Za: Gregor, D. Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5  - Úver – Multifunkčný športový areál 
Starosta obce informoval o návrhu prijatia úveru na Multifunkčný športový areál, ktorý bude z polovice 
financovaný z dotácie z Úradu vlády SR a z polovice by bol financovaný z úveru. 
 
Uznesenie č. 29/2021: 
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 52.989,- 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 Multifunk čný športový areál za nasledovných podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve:  
Konečná splatnosť úveru: 10 rokov 
Úroková sadzba: 12 mesačný euribor + 0,40% p.a. Ak je hodnota EURIBOR záporné číslo, je jeho 
hodnota 0. 
Splácanie istiny úveru: mesačné 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. 
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, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 – Čerpanie rezervného fondu 
Uznesenie č. 30/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške  
20 558 eur na kapitálové výdavky – Prístavba šatne a WC k budove TJ Hradište. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 7 - Stanovisko kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021 
 
Kontrolórka predniesla stanovisko k úprave rozpočtu na r. 2021, ktoré je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 31/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 
úprave rozpočtu na rok 2021. 
Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Úprava rozpočtu na rok 2021 
Starosta obce uviedol, že hlavné zmeny dotýkajúce sa úpravy rozpočtu na rok 2021 súvisia 
s vybudovaním Multifunkčného športového areálu – príjmy z dotácie, čerpanie úveru a s čerpaním 
rezervného fondu na prístavbu šatní TJ. 
 
Uznesenie č. 32/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom uznesením č. 32/2021 schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 3 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 2021  

v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2021 v € 
dňa 28.05.2021 

Návrh na 
zmenu rozpočtu 

na rok 2021 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

na rok 2021 
v € 

Bežné príjmy  393 331 432 495 0 432 495 

Kapitálové príjmy 27 190 27 967 + 52 989 80 956 

Finančné operácie príjmové  0 24 272 +73 547 97 819 

Príjmy spolu 420 521 484 734 + 126 536 611 270 

 

 

Schválený 
rozpočet na 
rok 2021 v € 

Upravený 
rozpočet na rok 

2021 v € 
dňa 28.05.2021 

Návrh na  
zmenu rozpočtu  

na rok 2021 
v € 

Zmena 
rozpočtu  

na rok 2021 
v € 

Bežné výdavky  350 441 412 339 + 20 558 432 897 

Kapitálové výdavky 47 748   50 063 + 105 978    156 041 

Finančné operácie výdavkové 22 332 22 332 0 22 332 

Výdavky spolu  420 521 484 734 + 126 536 611 270 

Za: Gregor, D.Masár, M. Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 9 - Správa o činnosti kontrolóra za 1. polrok 2021 
Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly za I. polrok 2021, ktorá je prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 33/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
v Hradišti pod Vrátnom za 1. polrok 2021.   
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, 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 2020. 



strana č. 4/4 

Uznesenie č. 34/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu o plnení úloh komunitného 
plánu sociálnych služieb obce Hradište pod Vrátnom za rok 2020. 
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 11 - Prerokovanie nákupu kompostérov 
 
Starosta obce informoval o neschválení dotácie z Envirofondu na nákup kompostérov z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. Vykonal prieskum trhu na nákup drevených kompostérov, pričom 
žiadna firma nepredložila cenovú ponuku a nie je schopná dodať kompostéry v požadovanom množstve 
v tomto roku. Z aktuálne dostupných možností by pripadali do úvahy plastové kompostéry, ktoré by však 
znamenali náklady pre obec vo výške cca 11.000 eur, čo vysoko presahuje finančné možnosti obce 
v oblasti odpadového hospodárstva. 
 
Uznesenie č. 35/2021: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opätovné podanie žiadosti o poskytnutie 
finančnej pomoci na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci 
Hradište pod Vrátnom“ z Environmentálneho fondu. Ďalej súhlasí, aby projekt a potrebnú 
dokumentáciu k podaniu žiadosti na Environmentálny fond spracovala firma ISA projekta, s.r.o., 
Nám. gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom. 
Za: Gregor, D. Masár, M.Masár, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  12 – Rôzne 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 10.12.2021. Ďalej 
oznámil, že do doplňujúcich volieb poslanca obecného zastupiteľstva 23.10.2021 nikto nepodal 
kandidátnu listinu. 
 
Bod 13 – Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
Mgr. Martin Masár ........................        zapisovateľka: Dana Furková ........................... 
       
 
 
 
Daniel Masár        ..........................          
 
 
 
 
 
                       
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                          
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


