
 

 

 

 

 

                                                   Z á p i s n i c a  

zo zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.9.2020 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených. 

 

Zapisovateľ: Darina Slobodová 

Overovatelia : Bc. Zlatica Melichová 

                        Pavel Beľa 

 

Program: 

     l. Otvorenie /určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/ 

     2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

     3. Kontrola uznesení 

     4. Informácie o vykonanej kontrole štátnym archívom ohľadom registratúry a archivácie  

         dokumentov 

     5. Informácie o Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019 

     6. Schválenie úpravy rozpočtu k 31.8.2020 

     7. Informácie starostky od posledného zasadnutia 

     8. Rôzne – prejednanie žiadostí 

     9. Diskusia 

    10. Záver. 

 

Predložený program poslanci jednohlasne schválili. 

 

Uznesenia z minulého zasadnutia sa týkali neplatičov miestnych daní a poplatkov,  vrátenia 

zapožičaných kníh do knižnice, vlastníkov nehnuteľností, ktorí žiadajú odpustiť poplatky 

a sfunkčnenia obchodu a krčmy.  

Pani starostka informovala, že p. Karlíková z Málinca bude otvárať krčmu a už aj  podpísala 

s ňou  zmluvu o prenájme nebytových priestorov, ktorá je platná od 1.8.2020. Teraz si 

vybavuje potrebné náležitosti, štvrťročný nájom určila pani starostka sumou 30-, eur za 

štvrťrok.  Poslanci s výškou nájomného súhlasili.  Pani Karlíková s predloženými 

požiadavkami súhlasí, uvažuje, že by mohla otvoriť aj obchod. Nechávame jej priestor na 

rozhodnutie,  lebo zatiaľ  ani iný súkromník, ani žiadna organizácia nemá záujem o otvorenie 

obchodu. 

 



 Čo sa týka neplatičov miestnych daní a poplatkov skonštatovala, že máme momentálne 4 

rodiny, ktoré sú najväčšími neplatičmi daní a poplatkov. Títo občania zatiaľ na našu výzvu 

nereagovali, preto sme nútení pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov ďalšou zákonnou cestou. 

Ostatní neplatiči si poplatili aj staré roky. Ďalšie body uznesenia boli splnené. 

 

 

Dňa 7. júla 2020 vykonali pracovníčky štátneho archívu Lučenec kontrolu evidencie 

registratúry. Metodicky nás usmernili, nakoľko vyraďovanie spisov už  prechádza na 

elektronickú formu, čo sme boli aj na školení. Pri tejto forme je potrebné vytvoriť tzv. osobné 

prostredie, cez ktoré sa budú vyraďovať A-spisy.  Pozitívne sa vyjadrili k novému archívu. 

Jediné čo kontrola vytkla, bolo vyraďovanie spisov, ktoré má byť už zo zákona každých 5 

rokov, vyraďovanie spisov bolo v roku 2013 a potom už v roku 2018 nie. My teraz chystáme 

spisy na vyradenie. Pani starostka sa rozhodla, že dôležité spisy z minulých rokov si 

ponecháme v našom archíve, nakoľko je priestranný a tieto spisy  mnohokrát pri našej práci 

využijeme. 

 

Nezávislí audítori nám doručili výslednú správu k účtovnej závierke k 31.12.2019. Správu 

mali poslanci k nahliadnutiu. Nevyplynuli z nej žiadne nedostatky. 

 

Ako dobre viete k 31.8. bežného roka sa robia úpravy rozpočtu. Týkajú sa najmä finančných 

operácií a kapitálových výdavkov. Dostali sme dotácie na voľby do NR SR vo výške 1  101,- 

eur, na sčítanie obyvateľov a domov v sume 1 328,- eur, za separovanie odpadu nad 30% 

97,91 eur a na rekonštrukciu altánku od poslancov BBSK 900,- eur. Úrad práce nám zaslal 

refundáciu na mzdy pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na OcÚ cez projekty a to 

nasledovne: nedoplatok z roku 2019 – 3 832,00 eur, rok 2020 vyrefundovali do konca júna - 

24 961,00 eur a implementačná agentúra za mzdy terénnych sociálnych pracovníčok 

refundovala sumu   6 735,-- eur. O tieto  sumy bol rozpočet k 31.8.2020 upravený a to v časti 

príjmov aj výdavkov. Úpravu rozpočtu mali poslanci k nahliadnutiu a jednohlasne ju 

schválili. 

 

Dostali sme žiadosť z Centra voľného času Poltár na úhradu príspevku pre 2 deti z Hradišťa, 

ktoré navštevujú CVČ v Poltári. CVČ zvýšilo dotáciu na 129,-eur na žiaka. Avšak 

k dnešnému dňu i napriek dvom upozorneniam, nám z Mestského úradu v Poltári nebolo 

zaslané vyučtovanie za rok 2019, čo poslali bolo chybné pretože nám vyučtovali dotáciu len 

na 2 deti, hoci CVČ v roku 2019 navštevovalo 5 detí. Preto starostka ešte raz upozorní na 

správne zúčtovanie príspevku. Poslanci schvaľovanie príspevku na rok 2020 zastavili až 

dovtedy, kým nebudeme mať správne vyučtovanie za rok 2019. 

 

V sume 900,- eur, ktoré sme dostali od BBSK  na altánok je zahrnutý nákup  materiálu – 

drevo a strešná krytina. Máme ústnu dohodu  s Jožkom Porubiakom, že práce urobíme 

svojpomocne.  

 Ďalej sme dostali pozvánku z Békeščaby. Pozvánka bola na 3 dni. Malo sa ísť 19.9.2020. Na 

ocenenie bola navrhnutá aj odsúhlasená  pani Miroslava Válkovcová. Dňa 1.9.2020 však 

Maďari zavreli kvôli korone hranice. Poslanci súhlasili s návrhom na ocenenie. Pán Kešiar 

jablkové dni presunul na október.  

Okolo novej cesty sme rozsypali mletý asfalt. Bolo ho cca 11 ton, minul sa celý, vyšlo aj na 

zasypanie jám pri Balogovcoch a Zdechovanovcoch. Zo zvyšku sa ešte zasypali jamy na ceste 

smerom na Lazy až po ovocný sad.  



 

 Tiež sme natreli zábradlie cez lavičky, ešte máme v pláne dotrieť stĺpy na miestnom rozhlase.  

Pracovníci OcU spílili drevo na zimné vykurovanie aj ho poukladali.  

 Krušpán v okolí obecného úradu,  z ktorého je vytvorený živý plot, musíme pravde-podobne 

zlikvidovať. Napadli ho húsenice, niečo sme aj postrekmi zachránili, uvidíme či sa ešte 

preberie. No a ďalej sa kosí.... 

 

 Prívesný vozík je v zlom stave. Opravuje sa, kúpili sme potrebné súčiastky a opravujeme ho 

svojpomocne. Suma za požičanie vozíka bude rozhodne vyššia. 

Ďalej starostka požiadala poslancov aby rozhodli, akou formou sa budú požičiavať  

krovinorezy, poslanci jednohlasne zakázali požičiavanie krovinorezov. Občania si nahlásia 

kosenie trávy a túto poverený pracovník úradu pokosí. Za každé kosenie sa bude inkasovať 

poplatok tak ako doposiaľ. Soboty, nedele a poobedia je zakázané kosenie formou požičania 

obecného krovinorezu. 

  Vymenili sme hodiny na verejnom osvetlení, ktoré si sami automaticky nastavujú čas, kedy 

zapnúť a vypnúť. Robilo sa to doteraz mechanickým nastavovaním  a nebolo to dobre ani 

kvôli bezpečnosti a nebolo to presné, verejné osvetlenie svietilo hocikedy.  

 Na zasadnutí Mikroregiónu sa zrušili akcie ako výstup na Jaseninu a Prezentačný deň -

klobásový festival. 

Plánujeme robiť autobusovú zastávku. Je možnosť to urobiť cez výzvu MAS Hornohrad. 

Projektant by nám urobil projekt do výšky 500,- eur do konca októbra 2020. Ide o takú 

zastávku, ktorá by skrášlila dedinu. Stará zastávka je už dosť v zlom stave.  Projekt bude do 

výšky 6 – 7 tis. eur. 

 

Pán Michal Šesták vydal knihu „Kronika obednej ľudovej školy v Hradišti - Lazoch“, na 

ktorú sme žiadali od BBSK od p. predsedu dotáciu. Túto však pravdepodobne BBSK 

neschválil, zatiaľ nie je zverejnené na stránke BBSK, len čo máme informácie. Preto p. Šesták 

požiadal OcÚ o finančnú podporu vo výške 370,- eur. Poslanci túto čiastku schválili. Na obci 

budeme mať knihy k dispozícii, predajná cena bude 10,00 eur za knihu. 

 

V bode rôzne boli poslanci oboznámení s dvomi žiadosťami. Pani Alica Pancíková  a Elena 

Jakubová podali žiadosť, v ktorej žiadajú OcÚ o urobenie nápravy so susedom Ivanom 

Oláhom, ktorý si ani od jednych susedov nekosí záhradu. Je tam vysoká tráva, ktorá presahuje 

aj na ich pozemky. Druhú žiadosť podala pani Milada Gondová, a pani Alica Pancíková. Týka 

sa zahrady pána Milana Falťana, ktorého stromy presahujú na ich pozemky, je tam veľké 

zaburinenie. Z obce sme poslali upozornenie a nedostatky mali menovaní odstrániť do 

31.8.2020. Ozval sa pán Oláh a požiadal obec o pokosenie zahrady, nakoľko on nemá čím 

pokosiť. Odvedenú prácu zaplatí. Pani starostka určila pracovníka MOS a tento prácu vykoná. 

Pán Falťan sa zatiaľ neozval a ani neurobil nápravu.  

Pracujeme na vysporiadaní pozemkov zo SPF, dúfam že už budú  mať k dispozícii všetky 

doklady, aby nám mohli pozemky dať do vlastníctva. 

29.augusta sme oslávili SNP položením venca k pomníku padlých. Akcia bola slávnostná,  

pán Štefan Semančík, syn našej rodáčky nám pekne ozvučil priestor pred pamätníkom a tiež 

pri vatre. Celá atmosféra osláv bola úplne iná, slávnostnejšia, dôstojnejšia, za čo mu aj touto 

cestou srdečne ďakujem. Pani Alica Pancíková predniesla dve básne venované padlým 

hrdinom, pani starostka mala príhovor. Oslavy boli ukončené položením venca poslancami 

OcÚ a minútou ticha, ktorou sme si uctili pamiatku padlých. Nasledovalo zapálenie vatry, 

ktorá je každoročnou  súčasťou  osláv. Vatru nám pripravilo OZ PreHradište a pracovníci  



 

obecného úradu v Hradišti.  Poslanec Ing. Martin Falťan povedal pár slov prečo a ako vatry 

vznikli a spolu s pani starostkou ju zapálili. Pán Ján Dlabaj z vlastných finančných 

prostriedkov kúpil ohňostroj a dievčatá z OcÚ podávali natreté chleby masťou a cibuľou, 

soľou a červenou paprikou. Všetkým, ktorí pomohli, alebo finančne prispeli ešte raz srdečne 

ďakujem. 

Dňa 2. septembra sme mali stretnutie s jubilantami : urobili sme malé posedenie v obecnej 

knižnici a myslím si, že prítomní jubilanti Viera Henžeľová – 80 rokov, Elena Vaňková – 80 

rokov a Pavel Sloboda – 70 rokov sa veľmi dobre s nami cítili.  

 

 

V diskusii vystúpili všetci poslanci. Schválili  štvrťročný nájom 30,- eur  za krčmu, úpravu 

rozpočtu k 31.8.2020. Ing. Martin Falťan upozornil na zmenu poplatkov za použitie vozíka, 

keďže tento si na seba nezarobí. Pavol Čičmanec navrhol sumu 5,- eur za každý začatý deň 

plus náhradu škody. Túto sumu poslanci schválili. Ďalej odsúhlasili, že krovinorezy sa nebudú 

požičiavať a kosiť budú môcť len pracovníci OcÚ.  Tiež po širšej diskusii podporili 

vybudovanie  autobusovej zastávky. Na tento rok schválili len vypracovať projekt. Ing. Falťan 

sa vyjadril, že nech zastávka  nedopadne ako cesta v cintoríne, ktorá bola vybudovaná v roku 

2018. . Pani starostka skonštatovala, že záruka na cesty je do 11/2020.   

Poslanci schválili príspevok na vydanie knihy o škole na Hradišských Lazoch  vo výške 370,- 

eur. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončila pani starostka zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

V Hradišti, dňa 3. septembra 2020 

 

Overovatelia zápisnice : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         U Z N E S E N I E 

 

              č. 3 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

              konaného dňa 3. septembra 2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

I. Schvaľuje : 

     

1.  Úpravu rozpočtu k 31.8.2020 
2.  Štvrťročný nájom za krčmu v sume 30,- eur 
3.  Poplatok za použitie vozíka v čiastke 5,- eur za každý začatý deň +     

      náhradu škody 

4. Zákaz požičiavania krovinorezov občanom. Občan požiada obecný 
úrad o pokosenie trávy na svojom pozemku. Prácu vykoná poverený 

pracovník obecného úradu za odplatu podľa platného VZN 

5. Vypracovanie projektu na autobusovú zastávku. 
6. Príspevok na vydanie knihy Kronika obecnej ľudovej školy v Hradišti – 

Lazoch vo výške 370,- eur. 

 

 
II. Berie na vedomie : 

 

1.  Informácie starostky od posledného zastupiteľstva. 

2.  Pozastavenie návštevy do Békeščaby kvôli korona vírusu 

 

 

 

III.  Poveruje starostku obce 

 

 

1. Doriešením vyúčtovania poskytnutej finančnej dotácie pre CVČ Poltár 
za rok 2019. 

 
 



     

 

 

 


