
   Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, 

konaného dňa 15.11.2019 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie otvorila pani starostka privítaním prítomných poslancov a ostatných 

zúčastnených. 

Zapisovateľka: Darina Slobodová 

Overovatelia zápisnice: Pavol Beľa, Jozef Líška 

 

 

Program:  

1.Otvorenie 

2.Informácia o plnení uznesení z posledného zasadnutia 

3.Vzdanie sa mandátu poslanca Mgr.Balgovej 

4.Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020 

5.Informácie pani starostky 

6.Informácie o úprave rozpočtu k 31.9.2019 

7.Diskusia 

8.Rôzne 

9.Záver 

 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

 

Pani starostka informovala o plnení uznesenia číslo 6 z 20.9.2019. 

a/ Zimná údržba dediny je zabezpečená cez OSC Poltár, 

b/ znovuotvorenie obchodu v dedine je dlhodobá záležitosť. Jednota SD tohto 

času neuvažuje s prevzatím priestorov v malých obciach. Dôvodom sú nízke 

tržby. Napíšeme žiadosť. Bolo nám doporučené pouvažovať s akýmkoľvek 

predajom potravín cez súkromných podnikateľov. Uvidíme, či by sme takto 

oslovili aj Labaš Košice. K tomuto sa vyjadria poslanci v diskusii, 

c/vysadenie okrasných stromčekov v počte 12 ks – splnené, 

d/finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty od Líškov po bytovku sú na účte 

OcÚ v sume 50 tis. Eur. Robili sme verejné obstarávanie na uvedenú akciu. 

Víťazom sa stala firma Renovia  /súťaže sa zúčastnili 3 firmy/, ktorá ako jediná 

splnila zadanie – najnižšiu cenu. Cesta bude urobená do 30.11.2019. 



    

 

  Dnešný deň pani starostka obdržala písomné stanovisko od poslankyne Mgr. 

Xénie Balgovej o vzdaní sa mandátu na poslanca. Nasleduje Mgr. Katarína 

Ozdincová, ktorú pani starostka osloví. 

 

     Ďalej boli prítomní informovaní o vypracovanom návrhu nového VZN 

o daniach a poplatkoch na rok 2020. Posledné VZN je z roku 2010. Audítori 

v správe o účtovníctve za rok 2018 doporučili  zvýšiť výšku dane 

z nehnuteľnosti a TKO, nakoľko základ dane je dlhé roky taký nízky, že nemôže 

pokryť ani základné výdavky OcÚ, nie to ešte niečo z takých príjmov pre obec 

aj vytvoriť. 

Naďalej sa venujeme vypracovaniu nových VZN, nakoľko niektoré nie sú 

aktualizované, niektoré nie sú rozpracované na podmienky obce. Len stiahnuté 

návrhy z počítača. Tým nerozpracované, nepodpísané, skrátka neplatné. 

 

     Pre sociálne pracovníčky ide nový projekt. Všetky požadované údaje sme 

doložili, kritéria sú sprísnené, teraz len čakáme či nám projekt schvália. 

 

     Riešila som zaplavené územie smerom do Hrabovskej, kde nahromadená 

voda sa vylievala cez príjazdovú cestu/povedala pani starostka/. Povodie Ipľa 

vyčistilo priepust, ktorým voda aspoň z časti odtiekla. Ešte je potrebné vykopať 

rigol. Problém robí podnikateľ z Rim. Soboty. Toto bude riešiť starosta 

z Ozdína, keďže práve táto časť patrí do extravilánu obce Ozdín. 

 

     Potrebovali sme zasypať výmole na ceste na lazy. OcÚ zabezpečil na zásypy 

kamennú drvu. 

 

     Dňa 6.12.2019 robíme stretnutie s jubilantami, ktorí dosiahli vek 70 a 80 

rokov. Bude v piatok o l5.00 hod. Sme toho názoru, že posedenie v kruhu 

združuje našich obyvateľov. Veď tých možností zase nie je tak veľa. Poprosila 

poslancov o ich účasť. 

 

     Tento rok sme prešli k novej forme osláv Mikuláša. Svoju účasť nám 

zabezpečili odborníci na detské hry, ktorých zastrešuje firma z Popradu.  

Sponzorsky sme získali mikulášske balíky, ovocie. Medzi sponzormi sú aj  

Pre Hradište a Smer.Samozrejme veríme, že rodičia s deťmi, ale aj poslanci, si  

prídu toto stretnutie vychutnať. Veď nové inšpirácie sú vždy potrebné. Stromček 

na oslavu nám dá Miki Kudlák. 

 

     Archív sťahujeme do nových priestorov.  



     Pani účtovníčka zhrnula zmeny v rozpočte do 30.9.2019, ktoré sme poslali do 

RISSAMU. 

 

    Pani starostka požiadala poslancov o návrhy do rozpočtu na rok 2020. 

 

     V bode „Rôzne“ JuDr Gombala poslal dohodu na rok 2020. Mal hrubú mzdu  

13.- eur. Treba sa vyjadriť, či naďalej súhlasíte k zasielaniu aktuálnych 

informácií pre náš OcÚ. 

 

     Dostali sme ponuku na oplotenie ďalších častí  cintorína pletivom o výške 

1,75 m s podhrabovými doskami. Aj pri ponúkanej zľave by nás to stálo 3,5 tis. 

Eur. 

 

     V obecnej záhrade sú dve choré jablone, potrebujeme ich spíliť. 

Pani starostka oboznámila poslancov o zmene pracovnej doby od l. decembra t.r. 

ktorá bude nasledovná: denne od 7.30 do l6.00 hod. Obed od 12.00 do 13.00 

hod.  

 

      

     Web stránku stále aktualizujeme. 

 

 

     V diskusii vystupovali všetci prítomní poslanci. 

K téme obchod poslanci súhlasili, že táto bude rezonovať aj na ďalších 

zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. Sme si vedomí toho, že veľké obchodné 

reťazce nemajú záujem o malé obce. Preberali aj otvorenie obecného obchodu. 

Vzhľadom na to, že obyvateľstvo je prestarlé, aj kúpna sila je nízka. Obec by 

nemala toľko finančných prostriedkov, aby vykryla finančnú stratu, ktorá by pri 

prevádzkovaní takéhoto typu obchodu vznikla. Preto sme nútení hľadať ďalšie 

možnosti, čo je zdĺhavé riešenie problému.  

Ing. Martin Falťan navrhol zahrnúť do rozpočtu na rok 2020 finančné 

prostriedky na akustiku kultúrneho domu a v dome smútku riešiť aparatúru. 

Jozef Llíška pripomenul natretie strechy v dome smútku, tiež natrieť stĺpy 

v cintoríne. 

Pavel Beľa upozornil na rozpadajúci sa altánok na Gondovke.  Tento je odspodu 

zhnitý. Treba riešiť nový. 

Pani starostka reagovala, že požiada o dotáciu VÚC v Banskej Bystrici. Tiež 

pripomenula, že ju pár cirkevníkov požiadalo o finančnú podporu na organ do 

kostola v sume 12 tis. Eur. Vysvetlila im, že len oni sami si musia požiadať 

VÚC, obec to nemá v kompetencii. 

 



      

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu pani starostka poďakovala 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

 

 

V Hradišti dňa 15.11.2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice  

 

 

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

 

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


