
             Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného 

dňa 20.9.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

     Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce. 

Za zapisovateľa zápisnice starostka obce určila pani Darinu Slobodovú. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Martin Falťan, Mgr. Xénia Balgová. 

 

P r o g r a m : 

1.Otvorenie 

2.Informácia starostky od posledného zasadnutia 

3.Zhodnotenie akcií usporiadaných v mesiacoch júl a august 2019 

4.Schválenie žiadostí, úpravy rozpočtu k 31.8.2019 

5.Rôzne 

6.Ukončenie. 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Kontrolou uznesenia č.5 z riadneho zasadnutia OZ z 21.6.2019 pani starostka zistila, že stanovené 

úlohy boli splnené. Stále nemáme doriešený „Odovzdávací protokol od bývalého vedenia obce . 

Podľa posledných informácií bolo pani starostke oznámené, že pani Milica Kuviková už nebude viesť                

knižnicu. Tento problém je nutné už doriešiť. Pani starostka navrhla pani Vladimíru Višniarovú. 

Vyjadrenie poslancov bolo kladné. 

Na júnovom zasadnutí OZ sme schválili predĺženie projektu TSP do 31.8.2019. Zuzana Lašáková tak, 

ako bolo dohodnuté, dala výpoveď dohodou a je evidovaná na Úrade práce Poltár, pokiaľ nebude 

ďalší projekt . Samozrejme táto alternatíva prichádza do úvahy v prípade schválenia projektu na dve 

pracovníčky. Mgr. Erika Katonová mala pracovnú zmluvu uzavretú ešte bývalým starostom na dobu 

neurčitú, preto aj po 31.8.2019 je vedená na Obecnom úrade Hradište. Momentálne je na PN.  Týmto 

mám zviazané ruky, hovorí pani starostka,  a ja len pevne verím, že nový projekt TSP pôjde, aby sme 

ju mohli presunúť ďalej, lebo v opačnom prípade som nútená jej dať výpoveď. Ináč  tento postup 

navrhla ona. Zatiaľ nemáme poznatky o nových projektoch a stále nám Implementačná agentúra je 

dlžná finančné prostriedky na mzdy za posledné 3 mesiace. 



V ďalšom bode pani starostka informovala o vykonávanej práci v obci. Kosenie a hrabanie je priorita. 

Pritom pracovník MOS /Malé obecné služby/ vždy prečisťuje rigoly. Neustále pracovníčky MOS sa 

starajú o úpravu okolia obecného úradu, ako aj dediny. 

Začiatkom júla pracovníci obecného úradu vymenili oplotenie okolo kostola, ktoré bolo v zlom stave. 

Vyklčovali kríky, aby nové oplotenie nepodliehalo zničeniu. Nasiali trávu a zasadili 5 ks hortenzií. 

Výdavky na drevo, farbu, šróby a kvety nás stáli 300,00 eur. 

Organizovali sme športový deň detí dňa 27.7.2019 spolu s OZ pre Hradište. Akcia sa vydarila, deti boli 

spokojné a pobavili sa. Pani starostka ocenila prácu všetkých usporiadateľov. Obec sa podieľala 

sumou 100,00 euro, nakoľko materiál na akciu nakúpilo Pre Hradište a istou finančnou čiastkou sa 

podieľal aj VÚC. 

Spolu s Jednotou dôchodcov sme organizovali výlet dňa 30.7.2019. Boli sme v Gombaseckej  

a Aragonitovej jaskyni a na Betliari. Tento výlet sa nám vydaril. Seniori boli spokojní.  Finančne po-

mohlo aj OZ pre Hradište, dali 100,00 eur, obec platila dopravu a parkovné v sume 312,00 eur. Treba 

pripomenúť, že naše dôchodkyne si toto gesto zaslúžia, veď  všetci vieme ako sa angažujú pri akciách. 

Začiatkom augusta sme z financií od Ministerstva financií , o ktoré pani starostka požiadala ešte na 

jar, vymenili oplotenie prednej časti cintorína + brány. Upravili sme rigol okolo tohto oplotenia. Stálo 

nás to 7 874,91 eur. Z dotácie nám ostalo 1 625,05 eur, ktoré chceme ponechať do ďalšieho roka. Ďa-

lej sme namontovali  svetlo ku bráne cintorína – 150,00 eur. Oplotenie robila fi  PROFILINVEST s.r.o. 

Vranov nad Topľou. Prácu ukončili za 4 dni. Naši pracovníci predtým demontovali pletivo  a stĺpiky, 

orezali spodné haluze zo stromov. Pani starostka oslovila ešte ďalšie dve firmy, no najlacnejšia bola fi 

PROFILINVEST, ktorá zákazku dostala. 

Dňa 17. augusta 2019 sme boli pozvaní na jablkové dni do Čabasabady. Reprezentovali nás páni: 

Pavel Lašák, Juraj Ozdinec st., Ján Melich  a Milan Kudlák. Juraj Ozdinec získal aj ocenenie. Stálo nás 

to 156,92 eur. 

Zaujímavú akciu sme mali 24.augusta 2019, ktorú sme organizovali spolu s Osvetovým strediskom 

Lučenec. Názov projektu“ Hradište – Najkrajší kút Dezidera Bangu“  nám dáva vedieť, že náš rodák 

Dezider Banga, ktorý sa práve v tento deň dožil 80 rokov svojho plodného života, chcel tento sviatok 

osláviť vo svojej rodnej obci. Stálo nás to 491,77 eur, z čoho Osvetové stredisko refundovalo 300,00 

eur. My sme hradili plaketu – 100,00 eur, táto cena je udelená v zmysle štatútu obce. Ďalej knihu – 

Čarovný Novohrad, pero. Akcia bola veľmi úspešná, škoda, že sa jej zúčastnilo málo našich občanov, 

ale i tak sa minuli tri kotly a to guláš, kapusta a držky. Na akciu prispelo aj OZ pre Hradište sumou 

250,00 eur /zapožičaný altánok/. Tiež dvaja sponzori: páni Hronček a Dlabaj – prispeli na pohostenie 

pre hostí. Pre prítomných zahrala aj skupina vnuka pána Bangu – Gi psy.cz 

Ďalej obec má zriadenú novú web stránku, ktorá sa postupne dopĺňa. Stála nás 350.00  eur. 

Mikroregión Novohrad presunul na účet úradu 824.00 eur, za odpredaj spoločného traktora. 

 Pani starostka sa dňa 27.8.2019 zúčastnila výjazdového zasadnutia vlády v Kokave nad Rimavicou. 

Stretnutie s premierom  a ministrami nám prinieslo finančné prostriedky vo výške 50 tis. eur. Tieto 

použijeme na rekonštrukciu cesty od Líškov po bytovku. Momentálne prebiehajú jednania s firmami. 

Finančné prostriedky majú prísť do konca septembra 2019. 

 

 



Oslavy 75. výročia SNP sa v našej obci konali dňa 28.8.2019, ktoré sme zavŕšili ako tradične vatrou. 

Ponúkali sme chlieb s masťou a cibuľou. Výdavky boli 36.00 eur.  

Tento rok sme nezorganizovali volejbal, pretože časovo sme to nedokázali stihnúť.  Tu nám stagnuje 

kultúrna komisia, tiež očakávame aj spoluprácu ľudí, ktorí takúto akciu organizovali minulé roky. 

Posledný augustový  deň ../31.8.2019/ sme sa viacerí zúčastnili „Výstupu na Jaseninu“. Nás to stálo 

pokosenie celej plochy okolo výhľadne. Položili sme aj kvety k Jožkovmu pamätníku. Sponzormi tejto 

akcie boli:  Mikroregión  a pán Hronček.  Bola to veľmi pekná akcia, ktorú budú jednotlivé obce 

usporadúvať aj v budúcnosti. 

Zakúpili sme palivové drevo. 

Máme vypracovaný povodňový plán a štatút. Stálo nás to 100.00 eur.  

V dňoch 7,8 septembra 2019 sa naše požiarne družstvo v zložení Pavol Beľa, Daniel Falťan  

a Ing.Martin Falťan  zúčastnili školenia „Základná príprava členov hasičských jednotiek“. Dňa 

14.9.2019 si chlapci  prakticky vyskúšali obsluhu povodňového vozíka. Máme vytvorenú 5-člennú 

požiarnu jednotku  v zložení: Rado Líška, Drahuš Katona ml., Ing. Martin Falťan,  Pavol Beľa, Daniel 

Falťan. Uhradili sme 195.00 eur. 

V bode „Rôzne“ pani starostka informovala : 

1.Do konca septembra 2019 potrebujeme vysadiť 12 ks okrasných drevín, ktoré už mali byť vysadené 

v roku 2018.  Ináč nám od životného prostredia hrozí pokuta. 

2.Detská herňa je nefunkčná, radi by sme v nej zriadili archív. 

3.Začiatkom septembra nám bývalé CBA odovzdalo kľúče od obchodu. Odviezli si svoj inventár, náš 

t.j. regály a pulty sú v priestoroch obchodu. Prosím o vaše návrhy – povedala pani starostka. 

4.Pán Michal Šesták nás požiadal riešiť sponzorsky príspevok na akciu poriadanú OZ Priatelia histórie 

Novohradu. 

5.Od 1.1.2020 bude archivácia a vyraďovanie dokumentov elektronické. Preto sa musíme pustiť  do 

vyraďovania  dokumentov,  aj tak už meškáme dva roky.  

6.V auguste sme vymenili kľúče na obecnom úrade, kultúrnom dome a v knižnici, lebo pani starostka 

zistila, že v obci je nekontrolovateľne veľa narozmnožovaných kľúčov od týchto objektov. 

7.V piatok t.j. 27.9.2019 prídu audítori skontrolovať rok 2018. 

8.V októbri urobíme úpravu rozpočtu na rok 2019, nakoľko sme hradili veci, ktoré rozpočet 

nezahŕňal. 

 

 



9.Koncom mesiaca september urobíme zber bielej techniky a elektrospotrebičo v. 

10.V mesiaci november 2019 zostavíme návrh rozpočtu na rok 2020. Ak budú peniaze, uvažujeme 

s úpravou priestorov obecného úradu. 

11.Pripravujeme posedenie s jubilantami . 

12.Vysporiadanie pozemkov pod ihrisko a pod bytovku. 

13.Zakresliť hrobové miesta cintorína. 

14.Podľa plánu kontrol začala priebežne vykonávať kontrolu pani kontrolórka. 

15.Na  dohody o pracovnej činnosti pani starostka prijala: Dajanu Čičmancovú na účtovníctvo, 

rozpočet, mzdy. Účtovala aj II. štvrťrok 2019 a účtovnú uzávierku za I.polrok 2019. Darinu Slobodovú 

na archívne, pomocné a administratívne práce. Je tu v neprítomnosti starostky, triedi a pripravuje 

doklady na účtovanie, pokladňu, archív a upratuje 30 ročné spisy. Treba dodať, že pani Slobodová 

pracovala celý život v štátnej správe a samospráve, čiže teraz úročíme jej skúsenosti.  

Na pracovnú zmluvu máme Pavla Beľu a Daniela Falťana. Pani starostka skonštatovala, že aj vďaka ich  

neustálemu koseniu dediny sa cintorína, ako aj ostatným prácam, ktorých je stále dosť, je naša 

dedina pekne udržiavaná. 

16.Blíži sa zima, potrebujeme riešiť  zimnú údržbu dediny. 

17.Rímskokatolícky farský úrad Málinec zaslal žiadosť o finančný príspevok na opravu kostola 

v Rovňanoch, ktorý slúži aj našim občanom.  

Pani starostka otvorila diskusiu. Vystúpili všetci prítomní poslanci, ich reakcie sú nasledovné: 

1.Ing.Falťan požiadal starostku, či by sa mohlo zapracovať ku rekonštrukcii cesty aj zaliatie výtlkov 

nad ihriskom. Odpoveď starostky: ak budú peniaze dané na stanovený účel, tak nie. Ale sa pokúsi to 

riešiť. 

2.K ukončeniu detskej herni Mgr.Xénia Balgová povedala, že malé deti už chodia do škôlok a že nevie 

kto do herne doniesol hračky. Prítomní poslanci súhlasili s vybudovaním archívu, čo jednotlivo 

odsúhlasili. 

3.Vysádzanie okrasných drevín doriešili poslanci tak, že pracovníci spolu s pani starostkou prejdú 

dedinu a na tvári miesta rozhodnú kde sa dreviny vysadia. 

4.Obnova obchodu bude veľký problém. Oslovili sme Jednotu, Fresh, každý očakáva veľké tržby, čo 

u nás nie je možné. Budeme naďalej hľadať záujemcu. 

5.OZ Priatelia histórie  Novohradu  poslanci schválili 100.00 eur na občerstvenie akcie, ktorá v mesiaci 

november prebehne v Hradišti . 

6.Ohľadom vysporiadania pozemkov vystúpil Ing. Falťan, ktorý sľúbil, že v zimných mesiacoch sa na to 

pozrie,  ako aj na zakreslenie hrobových miest. 



7.K pracovníkom obecného úradu sa Ing. Falťan vyjadril, že na  obecnom úrade je nutné mať  

pracovníčku, a že je to  v kompetencii pani starostky. 

8. K riešeniu zimnej údržby dediny  sa vyjadril pán Líška.  On odhŕňať sneh  nemôže, pretože radlicu 

na odhŕňanie mal vypožičanú od Štefančíkovcov a tí si ju zobrali. Nech starostka skúsi osloviť Okresnú 

správu ciest. 

9.K nekonaniu volejbalu v deň osláv 75.výročia SNP Ing. Falťan  dal návrh, aby sa hral volejbal medzi 

vyšným a nižným koncom. Pani starostka mu dala plnú moc takúto akciu uskutočniť. 

10.Pán Líška dal návrh, aby sme poskytli Rímskokatolíckemu farskému úradu v Málinci príspevok vo 

výške 200.00 eur. Veď je pravda, že naši katolícki veriaci majú len ten kostol a na evanjelický kostol 

sme tento rok dali 300.00 eur. 

Keďže boli vyčerpané všetky body programu, starostka obce poďakovala prítomným za ich účasť 

a plodnú diskusiu a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

V Hradišti dňa 20.9.2019 

 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Martin Falťan                                                   ........................................ 

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

 

 

 

 

 

 


