
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hradište, konaného dňa 

21.6.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starostka obce Nataša Iskrová privítala prítomných  na zasadnutí, za 

zapisovateľku bola určená p. Alena Falťanová, za overovateľov zápisnice 

poslanci Jozef Líška a Pavol Beľa. 

Program. 

1. Otvorenie 

2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

3. Návrh novej kolektívnej zmluvy, platnej od 1.1.2019 

4. Oboznámenie poslancov o novom Registratúrnom poriadku obce, ktorý bude       

planý od 1.7.2019 

5. Schválenie zmluvy o výpožičke pre obec Uhorské, prijatie uznesenia. 

6. Správa o inventarizácii majetku obce . 

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí agendy od bývalého starostu. 

8. Plán kontrol HK na rok 2019 

9. Terénna sociálna práca 

10. Rôzne 

11. Ukončenie 

 

Poslanci jednohlasne schválili program rokovania OZ. 

Starostka informovala poslancov OZ, že stále nie je doriešené fungovanie 

miestnej knižnice.  

V druhom bode programu sa poslanci venovali záverečnému účtu za rok 2018, 

ktorý prečítala p. Alena Falťanová, poslanci nemali námietky a záverečný účet 

jednohlasne schválili. 

Starostka obce informovala o novom znení Kolektívnej zmluvy platnej od 

1.1.2019. V KZ sa upravoval len jediný bod a to v článku 16 – vznik a zánik 



pracovného pomeru, kde bol doplnený bod č. 2, ktorý hovorí o uzatváraní 

pracovného pomeru refundovaného z dotácií – týka sa terénnych sociálnych 

a terénnych pracovníčok. Poslanci jednohlasne doplnenie kolektívnej zmluvy 

odsúhlasili. 

Poslanci schválili zmluvu o výpožičke traktorovej kosačky pre obec Uhorské, 

ktorá je nutne potrebuje. Konštatovali, že naša obec kosačku nepotrebuje, tým 

že stojí v požiarnej zbrojnici len stráca na hodnote. 

P. Alena Falťanová podala poslancom správu  o inventarizácii majetku obce 

Hradište, ktorá bola vykonaná dňa 2.5.2019. Neboli zistené veľké 

inventarizačné rozdiely, len pri drobnom majetku, ktorý je navrhnutý na 

vyradenie. Pri tejto príležitosti poslanci schválili likvidačnú komisiu a to 

v zložení:  Jozef Líška 

                   Mgr. Xénia Balgová 

                   Alena Falťanová 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytovanie stravných lístkov pre starostku 

obce a to na každý pracovný deň v mesiaci aj keď robí na 75% úväzok. Počnúc 

1.7.2019. 

Starostka obce pripomenula poslancom, že stále nie je dotiahnuté do konca 

odovzdanie agendy od bývalého starostu, poprosila poslancov o spoluprácu pri 

tejto agende. 

HK p. Blahutovou bol predložený Plán kontrol HK na rok 2019, ktorý poslanci OZ 

jednohlasne schválili. 

Starostka informovala o dodatku implementačnej agentúry k zmluve v rámci 

národného projektu Terénna sociálna práca. Projekt sa predlžuje do 31.8.2019. 

Poslanci OZ schválili predĺženie a podpísanie dodatku k uvedenej zmluve. Uložili 

starostke obce dotiahnuť pracovné pomery terénnych pracovníčok v zmysle 

Zákonníka práce. 

V rôznom informovala starostka poslancov o nasledovných akciách 

a problémoch: 

- Oplotenie prednej strany cintorína by malo podľa posledných 

informáciách prebiehať koncom júla 2019. Musia sa zo strany obce urobiť 

mierne úpravy čo sa týka stromov pri plote a musí sa demontovať starý 

plot.  



- CBA zrušilo prevádzku predajne potravín, zatiaľ plynie trojmesačná 

výpovedná lehota, obec bude zisťovať či by nebol záujemca, ktorý by 

začal prevádzkovať predajňu potravín ďalej. 

- Stále zatekajú WC v kultúrnom dome pri krčme, bude treba riešiť tento 

problém ešte pred akciami, ktoré prebiehajú v letnom období.  

- Podarilo sa nám rozviesť do domácností 36 kompostérov z dodaných 58. 

- 17.8. začínajú jablkové dni v Cabasabady v Maďarsku, dostali sme 

pozvanie od Mateja Kešiara, kde bude znovu ocenený aj občan z našej 

dediny – Juraj Ozdinec st.  

- 24.8. nás čaká veľká akcia na počesť Dezidera Bangu pri príležitosti jeho 

80 – tych narodenín. Organizuje to Mestské osvetové stredisko Lučenec 

s našou spoluprácou čo sa týka hlavne poskytnutia priestorov, 

materiálového zabezpečenia a asi 2 kotlov guľášu. 

- Výstup na Jaseninu sa prekladá na posledný víkend v auguste. 

- Musíme sa preto dohodnúť , kedy sa uskutoční volejbal a vatra ktorú 

robíme každoročne posledný augustový víkend. 

- V júli v spolupráci s OZ bude ešte zorganizovaný MDD, len ešte nie je 

dohodnutý termín. 

- Bolo dohodnuté vyškolenie 3 ľudí pre prevádzku protipovodňového 

vozíka, ktorý obec dostala od MV SR v roku 2018 na základe zmluvy 

o výpožičke, ktorá zaväzuje obec, že obsluhu vozíka môžu robiť len 

preškolení ľudia. Starostka obce dohodne termín školenia pre 3 ľudí 

s Akadémiou vzdelávanie Lučenec. 

 

V Hradišti 21.6.2019 

Overovatelia: 

Jozef Líška                            ................................... 

 

Pavol Beľa                            .................................. 


