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                                        ZÁPISNICA 
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 31.05.2019 

v zasadačke Obecného úradu 
 

Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia  zápisnice:  Zdenko Gregor  
                                         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) sú prítomní poslanci: Dudák, D. 
Masár, M. Masár, Sopúch a Gregor. OZ je uznášaniaschopné. Privítal kontrolórku obce. 
 
Bod 1 – Program OZ 
 
Starosta obce navrhol vypustiť z programu rokovania bod „Čerpanie rezervného fondu“ a predniesol 
návrh programu rokovania OZ v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie č. 8/2019:    
Program rokovania: 

1. Zahájenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu OZ 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3. Došlá pošta 
4. Dodatok č.1 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ 
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
7. Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2018 
8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2019 
9. Rôzne 
10. Záver 

Za: Dudák, 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 01.03.2019:  
Uzn. č. 1/2019 – schválené 
Uzn. č. 2/2019 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 3/2019 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 4/2019 – vzaté na vedomie 
Uzn. č. 5/2019 – schválené – zmena rozpočtu na r. 2019  
Uzn. č. 6/2019 – vzaté na vedomie – zmena rozpočtu na r. 2018 
Uzn. č. 7/2019 – schválené, žiadosť na envirofond podaná 
 
Bod 3  - Došlá pošta 
 
Patrik Linek  – žiada o schválenie príspevku na opravu mosta cez potok pred jeho rodinným domom. 
 
Uznesenie č. 9/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje opravu mosta v časti obce Horný Koniec 
pred rodinným domom s. č. 151 v maximálnej sume 100 eur na materiál, pričom stavebné práce 
vykonajú obyvatelia rodinného domu s. č. 151 svojpomocne.   
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
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Bod 4 - Dodatok č.1 k VZN č. 29/2011 o výške príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 29/2011 o výške 
príspevkov v MŠ, ŠK, ŠJ, ktorým sa zvyšujú poplatky za stravu v ŠJ od 1.9.2019 z dôvodu zvýšenia 
poplatkov v jednotlivých tarifných pásmach, navrhované je 2. tarifné pásmo tak, ako doteraz, nezvyšujú 
sa poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ, ani poplatky za pobyt žiaka v ŠK. 
 
Nariadenie č. 1/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 29/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške  mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok 
úhrady v školskej jedálni tak, ako bol predložený v návrhu na rokovanie OZ.  
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 5 - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 
 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018, ktoré je prílohou 
k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 10/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce za rok 2018. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 6 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
 
Uznesenie č. 11/2019: 
V Záverečnom účte obce Hradište pod Vrátnom na strane 3, v bode 1, v 4. riadku bola opravená 
tlačová chyba: Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet obce Hradište pod 
Vrátnom a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. 
Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 7 - Schválenie použitia prebytku rozpočtu za rok 2018 
 
Uznesenie č. 12/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schválilo prebytok rozpočtu v sume 44 548,16 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, upravený 
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 31 354,39 EUR použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu                                          13 193,77 EUR  
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií    - 12 462,25 EUR 

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 -12 462,25 EUR schvaľuje vysporiadať z rezervného fondu.                            
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 
zákona, z tohto  prebytku vylu čujú :   
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na : 

- stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice a garáže v sume 30 000,00 EUR 
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 
171,50 EUR,  

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona 
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v sume 1 182,89 EUR. 

Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje  
navýšiť tvorbu rezervného fondu za rok 2018 o sumu 731,52 EUR. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod 8 - Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2019 
 
Kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 2. polrok 2019. 
 
Uznesenie č. 13/2019: 
Kontrola výberu dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2019 
Termín: do konca decembra 2019  
Kontrola pokladne Obecného úradu 
Termín: do konca decembra 2019  
Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2019 
Termín: do konca decembra 2019 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0.    
 
Bod  9 – Rôzne 
 
Starosta obce informoval o predpokladanom nasledujúcom termíne rokovania OZ 23.8.2019, ak nebude 
potrebné zvolať skôr, pozval všetkých na pripravované podujatia MDD 2.6.2019, Vrátno fest 15.6.2019 
a spomienka na 100. výročie narodenia nášho rodáka kňaza Mons. Jána Michaličku – sv. omša pri 
Kaplnke Najsvätejšej Trojice 16.6.2019. 
Upozornil, že v súčasnosti prebieha kolaudácia stavby spoločnosti BVS, a.s. „Rozšírenie vodného zdroja 
Holdošov Mlyn“, konkrétne povoľovanie odberu vody zo studní a určenie ochranných pásiem v okolí 
doterajších aj nových vodných zdrojov. Účastníci konania boli upovedomení verejnou vyhláškou. Od 
ústneho pojednávania Okresný úrad Senica upustil. 
Ďalej informoval, že bola uskutočnená oprava výtlkov na miestnej komunikácii v časti obce Kút 
a vyasfaltovaná miestna komunikácia z Brehu k ZŠ s MŠ. 
Dňa 30.5.2019 bola ukončená a protokolárne odovzdaná stavba „Stavebné úpravy budovy hasičskej 
zbrojnice a garáže“ v celkovej cene 31.153,30 €, z ktorých 95% je financovaných z príspevku 
Ministerstvo vnútra SR a 5% z obecného rozpočtu. 
Počas letných prázdnin bude realizovaná oprava WC v ZŠ s MŠ.  
Obci nebola schválená dotácia Žilinského samosprávneho kraja na kultúrno-spoločenský projekt 
„Spoločné korene“, ktorý mal byť realizovaný spolu s partnerskou obcou Nenkovice. 
Obci nebola schválená dotácia Úradu vlády SR na detské ihrisko, ale bola schválená dotácia na vonkajšie 
fitness stroje vo výške 3.000,- €. Podmienkou je spolufinancovanie obce najmenej 5%. 
 
Uznesenie č. 14/2019: 
Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje spolufinancovanie projektu Workoutové 
ihrisko Hradište pod Vrátnom vo výške najmenej 5% z vlastných prostriedkov obecného rozpočtu. 
Za: Dudák, Gregor, D. Masár, M. Masár, Sopúch, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod 10 – Záver 
 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Zdenko Gregor  ........................        zapisovateľka: Dana Furková ........................... 
       
 
 
 
Daniel Masár        ..........................                                
 
 
 
 
 
 
  
           Ing. Lukáš Piroha                                                                                                         
                   starosta obce 
                             Hradište pod Vrátnom   


