
 

 

 

 

 

   Zápisnica 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

    v Hradišti, konaného dňa 12.12.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila pani starostka privítaním prítomných poslancov a ostatných 

zúčastnených. 

Zapisovateľka: Darina Slobodová 

Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Falťan,  Pavol Beľa 

 

 

Program: 
1.Otvorenie 

2.Informácia o plnení uznesenia č. 7/19 z posledného zasadnutia 

3.Nástup náhradníka za poslanca, zloženie sľubu 

4.Schválenie: a/Všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch 

                          na rok2020 

                       b/ Rozpočtu na roky 2020 – 2022, úpravy rozpočtu za rok 2019 

                      c/ Smerníc – sťažnosti, oznámenia 

                      d/ Vývozu odpadu na rok 2020 

                      e/ Plánu  kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020 

                      f/ Stanoviska  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

                na roky 2020 – 2022 

5.Návrh starostky na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra 

6.Diskusia 

7.Záver. 

 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

 



 

 

 

     Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

previedla pani starostka. 

 

     Oslovila Mgr.Katarínu Ozdincovú, ktorá ako náhradníčka na poslanca mala 

zaujať poslanecký post po Mgr. Xénii Balgovej. Mgr. Katarína Ozdincová sa 

písomne tohto mandátu vzdala. Ďalší v poradí nasledoval pán Pavol Čičmanec, 

ktorý mandát poslanca ako náhradník prijal. Pani starostka prečítala sľub, ktorý 

pán Čičmanec zložil, čím sa stáva poslancom Obecného zastupiteľstva. 

 

      Oslovili sme predstavenstvo COOP Jednoty ohľadom otvorenia obchodu 

v našej obci. COOP Jednota zamietla našu žiadosť. Zdôvodnila to nízkym 

ekonomických ziskom. 

     

     Dodatok Zmluvy o dielo s firmou Renovia je vypracovaný a potvrdený. 

     

     Požiadala VÚC o dotáciu na altánok na Gondovke. 

    

     Podpísala Dohodu... s JuDr. Milanom Gombalom  na budúci rok. 

     

      Všeobecne záväzné nariadenie o daniach a poplatkoch na rok 2020,  poslanci 

jednohlasne schválili. 

 

     Rozpočet obce na rok 2020 až 2022 bol vyložený v zmysle platného zákona 

na web stránke obce a na tabuli v obci, poslanci jednohlasne schválili. Zároveň 

poslanci schválili drobné úpravy rozpočtu roku 2019. 

 

     Ing. Falťan  navrhol dovoz antuky, celé ihrisko by mohlo stáť cca 1 200,00 

eur , konštatoval. Zdôraznil, že vypočíta potrebné  množstvo antuky. 

 

     Pani Drahoslava Blahutová  predložila Stanovisko k rozpočtu na rok 2020 až 

2022, ktoré poslanci jednohlasne  schválili. Ďalej pani Blahutová  predložila 

Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2020,  poslanci vzali na vedomie. 

 

     Pani starostka oboznámila prítomných s Plánom vývozu komunálneho 

odpadu a plastov na rok 2020, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Zároveň sa 

dohodli stiahnuť jeden kus veľkoobjemového kontajnera zo závozu. Toto 

opatrenie sa  



 

 

 

 

realizuje z toho dôvodu, že  mnohí občania vyvážajú stále komunálny odpad do 

veľkoobjemového kontajnera, aj keď majú kuka nádobu. Ing. Falťan navrhol 

 vyhlásiť v rozhlase, aby ľudia si uvedomili, že ak niekto likviduje veľké 

množstvo odpadu na svojom pozemku napr. stavebný odpad, obec mu poskytne 

takýto kontajner za poplatok. Veľkoobjemové kontajnery sa budú postupne 

sťahovať z obce. Budú vyložené 2 ks kontajnerov a to 2 x do roka – jar, jeseň. 

 

      Pani kontrolórka prečítala dve smernice: Vnútorný predpis podávania, 

preverovania a evidovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Zb.z. a Zásady 

pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Hradište. Jednohlasne schválené.  

Poslanci si schválili 3-člennú komisiu na vybavovanie sťažností v zložení: Pavol 

Čičmanec – predseda, Pavol Beľa, Ing. Martin Falťan,  ako členovia, náhradník 

Jozef Líška. 

 

     Tiež poslanci 4 hlasmi z piatich schválili pani kontrolórke 0,06 % úväzok. 

Ing. Falťan sa tohto hlasovania zdržal. 

    

      Niektorí obyvatelia obce  oslovili starostku,  aby sa OZ zamyslelo nad 

prevádzkou krčmy, kde sú veľmi vysoké náklady na jej udržiavanie a aby zvážili 

zníženie nájomného za priestory.  Pán Čičmanec ešte podotkol, aby pri 

akejkoľvek spoločenskej akcii občerstvenie zabezpečovala krčma Hradište. 

Poslanci zníženie nájomného za priestory jednohlasne schválili. 

 

     Pani starostka informovala o posedení s jubilantmi, konané 6.12.2019. 

 Naši jubilanti boli nadmieru spokojní. 

 

     Dňa  14.12.2019 pripravujeme deťom mikulášske posedenie v kultúrnom 

dome. Na balíčky nám prispeli sponzori:  Smer-SD a Pre Hradište a p. Ján 

Dlabaj celkom 200.00 eur. Pán Hronček  ml. dodal cukrovinky a ovocie do 

balíčkov. Pre Hradište dalo okrem finančnej čiastky pre deti slané pečivo 

a džúsy. 

 

     Ing. Falťan oboznámil prítomných, že dňa 28.12.2019 budeme poriadať ping-

pongový turnaj. Schválené 50,00 eur na reprezentačné. 

 

      

 



 

 

 

     V ďalšom bode poslanci prejednávali Silvester 2019. Jednohlasne schválili 

na ohňostroj sumu 100,00 eur. 

 

     V diskusii vystúpil Július Katona ml., ktorý vyslovil názor, že veľkoobjemo- 

vé kontajnery by v obci zlikvidoval všetky. Reagovala pani starostka tým, že  

takéto radikálne riešenie nie je vhodné, ale s ich obmedzovaním sme práve 

začali.  Tiež upozornil na dva puknuté stĺpy  pri Oláhovcov č.d. 11 a pri Valen- 

tínyovi č.d. 28. Povedal, že to pred dvomi rokmi hlásil aj bývalému starostovi. 

Ďalej požadoval kľúče od vedľajšej miestnosti na obecnom úrade, nakoľko tam 

stále trénovali ping-pong. Pani starostka reagovala, že kľúče sa na obecnom 

úrade vymenili, lebo sme zistili, že veľa občanov má kľúče od rôznych miest- 

ností, čo nie je prípustné. Ing. Falťan navrhol na tréningy miestnosť bývalého 

obchodu, ktorá by mohla vyhovovať vzhľadom na jej veľkosť. Tento návrh 

poslanci prijali ako dočasné riešenie.   

 

     Pavol Čičmanec žiadal preveriť zmluvu s firmou Teslux, ktorá prevádzkuje 

verejné osvetlenie v obci. Žiada , aby svietilo svetlo na každom stĺpe, veď sa 

jedná o úsporné svietenie. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala pani starostka 

prítomným za účasť, popriala všetkým pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 

2020 a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

V Hradišti 12.12.2019 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

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

 

 


