
ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného dňa 12.4.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila a privítala prítomných starostka obce.  

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Alena Falťanová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Pavol Beľa a Xénia Balgová. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Informácie starostky 

3. Schválenie štatútu obce, zásad hospodárenia s majetkom obce, rokovacieho poriadku. 

4. Žiadosti 

5. Diskusia 

6. Záver 

Poslanci OZ predložený program jednohlasne schválili. 

Starostka informovala, že úlohy z minulého zastupiteľstva boli splnené čo sa týka odpovedí 

na žiadosti Ing. Muchovej, Marcela Valkovca, Benkovej Márii. Nebolo splnené doriešenie 

obecnej knižnice, ktorá nie je funkčná.  

Informácie starostky: 

Starostka predložila poslancom na schválenie poskytovanie cestovných náhrad pre terénne 

pracovníčky. Doteraz boli cestovné náhrady preplácané v zmysle zákona o cestovných 

náhradách a to používanie súkromného motorového vozidla. Náklady na terénne 

pracovníčky za rok 2018 vo výške cca 4 tis eur boli dofinancované z rozpočtu obce 

Hradište,čo je pre obec dosť vysoká čiastka. Na základe tohto OZ rozhodlo,  aby cestovné 

náhrady pre pracovníčky boli preplácané do výšky verejnej hromadnej dopravy.  Pracovné 

cesty počnúc aprílom 2019 budú preplácané vo výške verejnej hromadnej dopravy, s tým že 

ku cestovnému účtu budú priložené potrebné doklady /pozvánky na porady, popis prác ktoré 

sa vybavovali/. V ojedinelých,  mimoriadnych prípadoch môže starostka obce nariadiť 

služobnú cestu súkromným motorovým vozidlom. Poslanci zmenu v  poskytovaní cestovných 

náhrad jednohlasne schválili. 

Starostka dala poslancom na vedomie, že terénne pracovníčky majú pracovné zmluvy 

uzatvorené na dobu neurčitú. Projekt, ktorý momentálne beží končí dňa 31.8.2019. Starostka 

poprosila poslancov, aby zvážili ako situáciu v budúcnosti riešiť.  



Žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie bola odoslaná. Peniaze sme dostali, účelom bude 

vystavanie nového oplotenia cintorína: V tejto I. etape by sa urobila predná strana oplotenia 

+ brána.  

Starostka informovala poslancov, že bola uzatvorená nová zmluva ohľadom finančného 

auditu a to s firmou D.E.A Audit Lučenec, nakoľko bývalá firma ktorá nám audit robila 

spoluprácu ukončila. Suma za ročný audit bude v zmysle zmluvy vo výške 380 eur. 

Na obci pracuje Ronald Oláh, dostali sme trestný rozkaz od súdu, musí odrobiť 150 hodín ako 

trest. Zatiaľ pracuje s pracovníkmi MOS.  

Bola podaná žiadosť na ÚPSVR do Lučenca ohľadom pracovných miest. Jedná sa o projekt na 

9 mesiacov, kde obec má spoluúčasť 20%, cca mesačne by obec doplácala cca 150 eur na 

jedného zamestnanca. Žiadala som financie na Pavla Beľu a Daniela Falťana. Poslanci súhlasili 

s podanou žiadosťou. 

Na úradnej tabuli a web stránke obce boli vyvesené materiály ohľadom Volieb hlavného 

kontrolóra obce. OZ bude zasadať 3.5.2019 kde prebehne voľba podľa podaných žiadostí. 

Ozvali sa štátne lesy ohľadom čistenia potoka, nakoľko som ich vyzvala, aby nejako finančne 

pomohli. Odpoveď z ich strany je, že nemajú peniaze a ponúkajú nám Držkovo do výpožičky. 

Tým by sme si narobili len ďalšie starosti, takže potok budeme čistiť podľa možností, ktoré 

budeme mať.  

Tiež som upozornila listom dedičov Falťanove domu, kde som ich žiadala o stretnutie 

a dohodnutie čo s domom robiť, nakoľko je v dezolátnom stave a ohrozuje susedov a ľudí 

idúcich po chodníku. 

Malé obecné služby: 

Pracovníci robia detské ihrisko – urobilo sa pieskovisko, odrazové plochy na hojdačke, pod 

autíčkom. Preliezka bola preložená za pomník, bola natretá,  nakoľko tam kde bola 

nevyhovovala normám čo sa týka ochrany detí. Momentálne sa skladá vláčik, ktorý bol 

zakúpený v roku 2018, podarilo sa nám zohnať konečne človeka, ktorý sa na to dal a veľmi 

som mu za to povďačná. Je to p. Šimo Vladimír  z Uhorského a Dušan Búzik z Uhorského , 

ktorý mu pomáha. Ďalší problém však bude v tom, že máme len jednu časť vláčika, takže 

bude potrebné druhú časť dokúpiť alebo dorobiť, nakoľko takto to bude nefunkčné. Bude 

potrebné tiež dokúpiť šmýkačku, aby sa vláčik zabezpečil aj zo zadnej strany.  

Ďalej sa čistia rigóly, žumpy, vyhrabávajú sa všetky priestranstvá, cintorín, poriadok 

v kultúrnom dome – hlavne v kuchyni. Boli vymenené zhorené zásuvky v kuchyni a banketke, 

vymenené svietidlo pri vchodových dverách kult.domu.  

Najväčšia záťaž pre MOS je stále čistenie okolo kontajnerov a triedenie odpadu. Tomu sa asi 

nevyhneme ani v budúcnosti.  

Postupne sa bude robiť oplotenie okolo kostola, je veľmi zanedbané. 



Strecha nad kultúrnym domom z prednej strany bola urobená. Zopár škridlí zvýšilo, tie sa 

odložili ak by boli niekedy potrebné. Som vďačná Jožkovi Porubiakovi a chlapcom z dediny, 

ktorí dodržali čo sľúbili a pomohli. 

Máme pripraveného mája, poprosila by som členov kultúrno-športovej komisie, aby sa dali 

dokopy, aby sme prvý máj dôstojne oslávili. OZ PreHradište sa zapojí treba ich len 

informovať, aj finančne prispejú. 

Starostka požiadala poslancov, aby sa dohodli na termíne inventarizácie majetku, tento si 

určili na 2.5.2019 

 

Schválenie štatútu obce, zásad hospodárenia s majetkom a rokovacieho poriadku: 

Starostka predložila poslancom uvedené dokumenty na schválenie. Poslanci tieto  

jednohlasne schválili.  

Žiadosti: 

Bola prejednaná žiadosť Jaroslava Vyhrabáča na poskytnutie pôžičky na opravu strechy 

rodinného domu, ktorá mu zateká vo výške 500,-- eur. Uvedenú pôžičku vráti v 3 splátkach 

v pokladni obecného úradu. Poslanci poskytnutie pôžičky schválili.  

Druhá žiadosť bol od Ing. Pavla Olšiaka starostu Uhorského o zapožičanie resp. prenájom 

traktorovej kosačky pre obec Uhorské. Nakoľko táto kosačka našej obci neslúži, už 3 roky 

stojí v požiarnej zbrojnici, kde sa len znehodnocuje, poslanci súhlasili s prepožičaním, alebo 

prenájmom, ktorý bude upresnený zmluvou. Starostke obce navrhli, aby zabezpečila 

uzatvorenie zmluvy s právnikom JUDr. Gombalom. Následne podľa vypracovanej zmluvy sa 

bude OZ zaoberať schválením.  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala za účasť a zastupiteľstvo 

ukončila.  

 

V Hradišti 18.4.2019 

Overovatelia: Pavol Beľa                   ........................................ 

                         Mgr. Xénia Balgová   ......................................... 

 

 


