
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného dňa 

12.3.2020. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných 

prítomných.  

Zapisovateľ: Darina Slobodová 

Overovatelia zápisnice: Bc. Zlatica Melichová 

                                           Pavol Čičmanec 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie o plnení uznesenia č. 8 z 12.12.2019 

3. Schválenie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 

Schválenie smernice – vnútorného predpisu na používanie platobných kariet       

v podmienkach obce Hradište. 

4. Informácie starostky 

5. Diskusia 

6. Záver 

Program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili všetci poslanci. 

Starostka obce informovala prítomných o plnení uznesenia č. 8 z 12.12.2019, 

ktorého predmetom bolo prehodnotenie zmluvy s Tesluxom, ktorý nám 

spravuje verejné osvetlenie.  

Po konzultácii s konateľom firmy som získala informácie, že osvetlenie na 

každom stĺpe by našu obec vyšlo o cca 5-6 tis.eur viacej, museli by sa navýšiť 

mesačné splátky.  Svietidlá firma Teslux vraj dávala na tie stĺpy kde boli aj 



v minulosti. Táto situácia je na zváženie a preto prosím poslancov, aby sa do 

nasledujúceho zastupiteľstva rozhodli a povedali svoje návrhy. 

Poslanci jednohlasne schválili správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 

a vnútornú smernicu na používanie platobných kariet v podmienkach obce 

Hradište.  

Informácie starostky: 

Starostka obce informovala prítomných o aktivitách, ktoré obec zabezpečovala 

od posledného zastupiteľstva: 

- V priebehu decembra 2019 bolo usporiadané posedenie našich 

jubilantov a tiež mikulášska párty pre naše deti. Myslím si, že naši 

jubilanti, deti ako aj rodičia boli  nadmieru spokojní, súdim tak podľa ich 

vyjadrení a aj podľa počtu, v akom sa zúčastnili akcií. 

- Podporili sme tiež ping-pongový turnaj vo výške 50,-- eur na 

občerstvenie. 

Separácia odpadu za rok 2019 dopadla celkom dobre, konečne sme sa dostali 

v separovaní nad 30% hranicu, čím sme zabezpečili zníženie poplatku za 

uloženie odpadu, takže zvýšenie poplatku za TKO na rok 2020 predpokladám, 

že bude dostatočné.  Musím zase pochváliť ľudí, ktorí pracovali a pracujú na 

obecnom úradu cez úrad práce aj za tento posun. Pretože túto separáciu sme 

dosiahli aj vďaka im, neustálym triedením odpadu po veľkoobjemových 

kontajneroch, kde ešte stále máme problémy.  

Bola podpísaná zmluva s implementačnou agentúrou Ba, ohľadom práce 

terénnej sociálnej pracovníčka a terénnej pracovníčky. Vo výberovom konaní 

prešli uchádzačky – obyvateľky Hradišťa , čo mňa osobne veľmi teší. Terénnou 

sociálnou pracovníčkou sa stala Mgr. Milada Gondová a terénnou pracovníčkou 

Zuzka Lašáková.  Chcem upozorniť, že TSP je financovaná tiež z projektov, 

obecný úrad má minimálne výdavky čo sa týka týchto pracovníčok. Uvedený 

projekt by mal trvať do konca roka 2022. 

Starostka obce poslala žiadosti ohľadom dotácií na MF SR na dokončenie 

oplotenia cintorína a na BBSK  na opravu altánku na Gondovke.  

Od 6.3.2020 bola otvorená knižnica pre verejnosť a to každý piatok od 17.00 do 

19.00 hodiny. Zodpovedná pracovníčka za knižnicu je V. Višniarová, ktorá 

vykonala v spolupráci s Okresnou knižnicou v Lučenci aj inventarizáciu kníh. 



Pani Višniarová je tiež na našom úrade zamestnaná cez projekt z úradu práce, 

s minimálnymi výdavkami nášho úradu.  

Na záver  starostka predložila komisii pre ochranu verejného záujmu 

oznámenie o majetkových pomeroch za rok 2019, komisia oznámenie podpísala 

a vzala na vedomie. 

Keďže boli vyčerpané všetky body programu pani starostka poďakovala 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

V Hradišti 12.3.2020 

 

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Zlatica Melichová                         .......................................... 

Pavol Čičmanec                                  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE č. 1/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 12.3.2020 

 

 

 

I. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- Správu  o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 

- Smernicu na používanie platobných kariet v podmienkach obce Hradište. 

 

 

II. Berie na vedomie 

- Informácie starostky obce od posledného OZ 

 

 

 

 

 

V Hradišti 12.3.2020 

 

Nataša Iskrová 

Starostka obce 

 


