
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, 

konaného dňa 5. júna 2020 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných 

zúčastnených. 

 

Zapisovateľ : Darina Slobodová 

Overovatelia : Bc. Zlatica Melichová 

                        Pavol Čičmanec 

 

Program :   

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby 

„Transportná optická sieť Ma-Net – PT–MAL-HR“ pre účely územného 

konania 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019, Stanovisko HK 

k záverečnému účtu za rok 2019, informácia o pohľadávkach a záväzkoch 

k 31.12.2019 

6. Schválenie dopĺňania knižničného fondu na rok 2020 

7. Informácie starostky od posledného zasadnutia 

8. Rôzne – prejednanie žiadostí 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

 

   Z posledného zasadnutia OZ neboli uložené žiadne úlohy. 

 



   Pani starostka oboznámila  prítomných s  návrhom záväzného stanoviska 

k predloženej dokumentácii stavby „Transportná optická sieť Ma-Net PT MAL-

HR“ a podala bližšie informácie o projektovej dokumentácii uvedenej stavby.  

 

   Záverečný účet obce za rok 2019, ako aj Stanovisko k tomuto účtu a tiež 

informácie o záväzkoch a pohľadávkach k 31.12.2019 prečítala pani starostka 

a podala prítomným bližšie informácie najmä za oblasť pohľadávok. Poslanci 

mali zoznam pohľadávok na nahliadnutie k dispozícii. Treba povedať, že sa 

jedná o pohľadávky siahajúce až do roku 2013. Rozposlali sme dotknutým 

osobám výzvy na zaplatenie, ale dávam na zváženie, či neuposlúchnutie 

zaplatenia budeme riešiť odobratím vodičského preukazu /sú aj takí ktorí ho 

vlastnia/, alebo exekútorom. Prosím, vyjadrite sa. Podotýkam, že niektorí 

občania už zareagovali splatením pohľadávok. Pani starostka informovala, že 

sme rok 2019 skončili v schodku vo výške 6 tis. Eur. Jedná sa o vyplatené 

odstupné pre bývalého starostu pána Lašáka  vo výške 3 543,00 Eur, vyplatené 

odchodné pre pani ekonómku Falťanovú  v čiastke 1 727,00 eur, ako aj  

záväzok od Úradu práce Lučenec, kde nám vyrefundovali čiastku 3 831,36 eur  

až v roku 2020. Jedná sa o mzdy za 10-12/ 2019 pracovníkov Beľu a Falťana. 

 

   Každý rok dostaneme z Knižného fondu nové knihy v sume 200 eur. Tento  

štvrťrok nám občania darovali pre nich už nepotrebné knihy, tak pani starostka 

dáva na zváženie, žeby sme pre rok 2020 upustili od nákupu nových kníh. 

Zároveň oboznámila prítomných, že v knižnici chýba 180 kníh. Preto navrhuje 

rozposlať upomienky ľuďom, ktorí si knihy v minulosti vypožičali a dodnes ich 

nevrátili. 

  

Rada by som počula Váš názor na dokončenú cestu od Líškov po bytovku. Stála 

nás rozpočtovaných 55 tis. Eur + 600,- eur sme doplatili za priestor pri bytovke, 

kde časť patrí obci Hradište,   priestor pred kostolom máme grátis. Pán 

Čičmanec sľúbil, že dovezie asfaltovú drť na spevnenie jednej strany krajnice. 

Už som dala aj objednávku. Požaduje sa spevniť 30 cm od krajnice, aby sa cesta 

nepoškodila. 

Ďalej sme začali robiť okolo sčítania obyvateľov, bytov a domov. V polovici 

mája som nahlasovala dve pracovníčky – Zuzanu Lašákovú a Dajanu Čičmanco- 

vú. Údaje budú spracúvané elektronicky. Naša obec dostala na túto agendu 

dotáciu vo výške 1 328,- eur.  

S ing. Falťanom sme posielali žiadosť a doklady na SPF Bratislava ohľadom 

nevysporiadaných pozemkov. Veríme, že konečne cintorín, pozemok pod 

domom smútku, kus cesty pri Nemcovcoch  a tu na ihrisku pod stavbami 

budeme mať vo svojom majetku bezplatne. Čakáme na ich odpoveď.   

 



 

 

Poslanci zároveň súhlasili s podpísaním čestného prehlásenia ohľadom stavieb 

pod ktorými sa nachádzajú pozemky, ktoré sú zatiaľ v správe SPF. 

Povodie horného Ipľa nám oznámilo, že všetky potoky prešli pod ich správu, 

teda aj naše Držkovo. 

Na Okresný úrad na odbor životného prostredia sme nahlasovali pozemky obce, 

ktoré by boli vhodné na náhradnú výsadbu /pri výrube drevín/ a nachádzajú sa 

v zastavanom území obce. Od 1.1.2020 je zmena zákona – obec dáva súhlas na 

výrub drevín už len v zastavanom území obce, mimo obce je to okresný úrad. 

Chcela by som povedať, že zatiaľ nemáme dokončené vysporiadanie pozemku  s 

cudzími vlastníkmi tu na ihrisku. Ostalo tam ešte pár ľudí, ktorých treba 

kontaktovať. Uvítala by som aj vašu pomoc. Dúfam, že pán Martin Falťan mi 

s tým pomôže a taktiež by som ešte pripomenula hrobové miesta v cintoríne. 

Touto cestou chcem poďakovať Ing. Martinovi Falťanovi za jeho pomoc pri 

vybavovaní nevysporiadaných pozemkoch. 

Dobre viete, že kvôli Covid 19 sme mali pozastavené práce na Malých obecných 

službách/MOS/. Tu pracuje Elena Jakubová,  Marcela Balogová, Radoslav 

Líška, Marek Banga a Barnabáš Szabó. Pracovníci začali pracovať len v druhej 

polovici apríla aj to v obmedzenom režime. Od 25.5.t.r. som rozhodla, že ideme 

robiť v normálnom režime, aj úrad. Teraz sa vrátim k schvaľovaniu projektov, 

ktoré nám schválil Úrad práce ešte v prvom štvrťroku 2020. Treba podotknúť, 

že od 6.4.2020 vláda pozastavila všetky projekty. Vďaka našej rýchlej reakcii, 

nám projekty prešli. Mnohí starostovia si držali hlavy – nemal im kto robiť 

a čistiť dediny. Tento rok máme cez projekty zamestnaných 6 ľudí, z toho 2 sú 

na 9 mesiacov a 7,5 pracovný úväzok. 1 žena je zamestnaná na 4 hodiny na celý 

rok 2020 a 3 ženy na 4 hod.  úväzok na 6 mesiacov. Dávam Vám na vedomie, že 

títo ľudia stoja náš úrad minimálne výdavky – 5%. Vlani som na pánov Beľu 

a Falťana D. doplácala z úradu 20%, čo bolo podstatne viac. Dúfam, že všetkým 

Vám je úplne jasné, že pánov Beľu a D. Falťana  som v zmysle platných 

zákonov už cez žiaden projekt na rok 2020 nemohla zamestnať. Pravdaže som 

im ponúkla prácu cez MOS od 1.5.2020, čo odmietli.  A mne je to osobne ľúto. 

Bohužiaľ, nemôžem zamestnať ľudí cez obecný úrad, pretože nemáme na to 

dostatočný rozpočet.  Teraz menovite: 

Vlaďa Višniarová je zamestnaná na 4 hodiny cez projekt „Zosúladenie 

rodinného a pracovného života – robí 2 hodiny týždenne v knižnici a ostatné 

pracuje vonku s MOS. 

Pavel Banga je zamestnaný cez projekt na 9 mesiacov 7,5 úväzok /pôvodne som 

dala žiadosť na Mareka, ale neprešiel cez ÚP/. Bola škoda nevyužiť túto 

možnosť a neobsadiť miesto, pretože každá ruka niečo urobí a môžem povedať, 

že Marek robí skoro každý deň, aby pomohol bratovi. Myslím si, že takýto 

ústupok si ako starostka môžem dovoliť, pretože je treba pomôcť aj sociálne 



slabším rodinám v našej obci. Podotýkam, že si už splácajú aj nedoplatky na 

daniach z minulých rokov. 

 

Stanislav Iskra je zamestnaný tiež cez projekt na 9 mesiacov 7,5 úväzok tak  ako 

Banga . Je mi ľúto, že musel byť na maródke od 12.5. – 31.5. t.r. ale rozbil si 

hlavu a dosť veľmi, ale chvalabohu je už v poriadku, od 1.6. už pracuje. Nie 

preto, že je to môj syn, ale preto, že prešiel cez projekt ÚP. 

Vlasta Balogová, Nora Szabová a Mariana Kminiaková pracujú cez projekt na 4 

hod. úväzok na 6 mesiacov. Bola možnosť ich zamestnať, tak som ju využila. 

Chcela som aj Elenu Jakubovú, ale nespĺňala podmienky projektu. 

Všetci títo pracovníci sú využití maximálne už či pri kosení a vyvážaní trávy tak 

v dedine ako aj v cintoríne, hrabaní, separovaní a triedení kontajnerov, aj tieto 

práce prispievajú k separácii odpadu.  Chcem Vám pripomenúť, že aj vďaka 

týmto prácam sme za rok 2019 zvýšili separáciu nad 30%. Pravdaže túto prácu 

by sme si mohli odpustiť, keby niektorí naši občania rešpektovali Všeobecne 

záväzné opatrenie obce a odpad by dostatočne separovali. Len vďaka úsiliu 

týchto ľudí sa môžeme pýšiť pekne upravenou dedinou. Chlapi urobili rigol pri 

Oláhovcoch /predtým Kušlovci/,  ďalej budeme natierať stĺpy, mosty. Niekedy  

koncom leta by som chcela dať do poriadku dom smútku, samozrejme podľa 

finančnej situácie. 

Možno si kladiete otázku prečo Vás o tomto všetkom podrobne informujem. Je 

to preto, aby nedochádzalo k zbytočným rečiam v radoch občanov a ich 

dezinformovanosti. Takže Vás prosím, informujte aj Vy občanov aká je 

skutočná pravda . Viete, nie je príjemné, keď príde občan na úrad, alebo ma 

zastaví a pýta sa na tak samozrejmé veci, že mnohokrát sa čudujem odkiaľ 

k tomu dotyčný prišiel a on mi veľmi rád prezradí od koho to vie. Vy ste 

poslanci na dostatočne inteligentnej úrovni, neznižujte sa ku lžiam a klamstvám. 

Ak aj vy máte v niečom medzery, prosím posielajte občanov sem k nám na úrad. 

My radi dáme vysvetlenie. Viem, že netýka sa to každého z Vás, ale som 

presvedčená, že ten dotknutý sa tu nájde. Treba si uvedomiť, že platí zákon o 

ochrane osobných údajov a GDPR pre každého. 

 A že sa vraj na našom úrade pije, tak to ma už veľmi nahnevalo... 

Orange v apríli poslal oznámenie, že na vykrývači v Hrabovskej sa bude meniť 

zosilňovacie zariadenie. 

Pani starostka informovala, že z oplotenia cintorína nám zostalo 1 600,00 eur, 

preto rozmýšľame, žeby sme dokúpili pletivo na oplotenie hornej strany 

cintorína.  Vymenili sme  

 

 

 

 



 

 

vodárničku v KD a pod krčmou, ale treba dať novú aj do Domu smútku, tiež na 

DS natrieť strechu a sfunkčniť minimálne jeden záchod. 

V mesiaci marec celkom sľubne vypadalo, že by sme mali otvorený obchod, 

potom prišla „ korona,“ počas nej sme oslovili ďalších troch potencionálnych 

záujemcov, avšak každý cúvol. Jeden z dôvodu dosahovania nízkych tržieb, 

inému nevyhovuje umiestnenie dediny.  

Od 4.6.2020 sme otvorili aj detské ihrisko. 

Určite ste informovaní, že jedna naša občianka chová domáce zvieratá a z dvora 

sa šíri nepríjemný zápach. Oslovili sme najbližšiu rodinu, aby zápach odstránili , 

aby nedošlo k nejakej nákaze.  

 

   V ďalšom bode boli poslanci informovaní o nasledovných žiadostiach: 

- Zaslaná žiadosť na MF ohľadom oplotenia cintorína 

- Zaslaná žiadosť na BBSK poslancom  na opravu altánku na Gondovke / 

máme informáciu, že nám schválili 900,00 eur/ 

- Zaslaná žiadosť predsedovi BBSK na tlač knihy Kronika obecnej ľudovej 

školy na Hradišti – Lazoch. 

Vzhľadom na Korona vírus sú všetky dotácie zastavené, nemáme žiadne 

bližšie informácie. Ak nedostaneme finančné prostriedky, budeme musieť 

hľadať iné riešenia. V dôsledku tejto pandémie máme krátené podielové dane 

o cca 400,00 eur mesačne, čo je za rok dosť veľká suma pre takú malú obec 

ako je naša. Z tejto čiastky by sme urobili dosť práce. 

Pani Zlatica Melichová žiada o odkúpenie starého nefunkčného požiarneho 

vozíka. 

Od pani Eriky Katonovej a starostu obce Málinec pána Igora Lacku sme 

obdržali žiadosť o darovanie starého pingpongového stola pre deti do 

sociálneho integrovaného centra. 

Ďalšiu žiadosť nám poslala pani Zdenka Podhorcová na osadenie dreveného 

kríža do cintorína ku domu smútku.  

Od troch občanov bývajúcich mimo územia našej obce, ale vlastniacich chaty 

v našom intraviláne ako sú Lazy a Hrabovská, sme dostali žiadosti 

o odpustenie platenia poplatkov za tuhý komunálny odpad a dane 

z nehnuteľnosti. Jedná sa o Jozefa Beľu, Máriu Šestákovú a Máriu Véghovú. 

 

V diskusii vystúpili všetci poslanci postupne k prejednávaným bodom 

programu: 

 

    Inf. Falťan  sa vyjadril, že chcel v marci, keď bolo chladnejšie, dať doviesť       

 antuku na ihrisko, ale korona ho zastavila. Pán Líška zdieľa názor, aby sme  



   počkali a radšej začali vybavovať financie na multifunkčné ihrisko.     

Odpovedala pani starostka, že práve tento rok si musíme určiť priority, robiť 

také práce, ktoré nás budú stáť málo peňazí.  Pán Čičmanec a pani Blahutová 

súhlasia s kúpou oplotenia cintorína. 

 

  Všetci poslanci sa jednoznačne zhodli, že pre rok 2020 nebudeme dopĺňať                  

knižný  fond. Poverili pani starostku zaslaním upomienok občanom, ktorí 

doposiaľ nevrátili vypožičané knihy. 

Pán Čičmanec sľúbil, že dá doviesť asfaltovú drť na spevnenie krajnice okolo 

novej cesty. Pani Melichová ponúkla obrubníky, ktoré im zvýšili doma 

z rekonštrukcie, že ich dá na spevnenie začiatku cesty pri jej svokre. Toto 

riešenie poslanci schválili. Práce vykonajú pracovníci OcÚ. 

Ing. Falťan prisľúbil pomoc pri vysporiadaní pozemkov.  

Viacerí poslanci boli prekvapení, keď sa dozvedeli o nesplatených 

pohľadávkach z minulých rokov. Pani starostka podotkla, že úrad zasielal nepla- 

tičom  výzvy, ale tieto neboli akceptované a ďalej sa nekonalo. Zatiaľ to 

poslanci chcú riešiť len opakovanými výzvami a potom exekútorom. 

S darovaním starého pingpongového stola  pre deti do Málinca súhlasili všetci 

poslanci. 

Menší rozpor vznikol medzi prítomnými s predajom starého nefunkčného 

požiarneho vozíka. Ing. Falťan navrhol 20,- eur za čo s ním hlasoval aj pán 

Beľa, Čičmanec a Líška sa zdržali, potom pán Čičmanec navrhol symbolických 

5,- eur, hlasoval len on a Líška, ostatní sa zdržali. Ukončil to len žreb, ktorý 

vytiahla pani starostka na sumu 5,- eur. 

Žiadosť na osadenie dreveného kríža pred dom smútku poslanci jednohlasne 

schválili. 

Na žiadosti o odpustenie obecných daní reagoval pán Čičmanec a pán Falťan , 

že obec má právoplatné všeobecné záväzné nariadenie, ktoré určuje podmienky 

platenia poplatkov v obci. Postupne diskutovali všetci poslanci a jednohlasne sa 

zhodli, že pokiaľ je niekto vlastníkom nehnuteľnosti, ten produkuje aj odpad, tak 

poplatky musí platiť každý. Pani starostka podotkla, že sme posielali najmä 

občanom bývajúcim mimo obce upozornenie, za akých podmienok sa u nás 

platia poplatky. Keďže žiadosti neboli schválené, dotyční budú informovaní 

listami. 

Nakoniec sa rozprúdila diskusia ohľadom sfunkčnenia obchodu a krčmy. 

Vystúpila pani starostka, že zatiaľ má záujem o krčmu pani z Málinca, ponúkla 

jej aj otvorenie obchodu, ale jednoznačne obchod odmietla. Pán Čičmanec sa 

vyjadril, aby sme počkali do konca júna, situácia sa azda ukľudní . Pani 

starostka hovorí, že nám by vyhovovalo, keby obchod zobrala pani z Kalinova.   

 

 



 

Aj tá sa má vyjadriť, len ešte stále rieši rodinné záležitosti. Tento bod ostáva 

naďalej otvorený. Týmto bola diskusia ukončená. 

 

   Pani starostka poďakovala prítomným za ich plodnú diskusiu, vyjadrila nádej, 

že verí, že sa už budeme pravidelne stretávať  a zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

V Hradišti dňa 5. júna 2020 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

 

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

 

  


