
 

 

 

 

                                  Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného dňa 

27. novembra 2020  

 

 Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie otvorila pani starostka. Privítala všetkých prítomných. 

 

Za zapisovateľku bola určená pani Darina Slobodová a za overovateľov pán 

Pavol Beľa a pán Pavol Čičmanec. 

 

Program: 

1. Otvorenie /určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/ 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021 

a návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 

5. Informácie starostky od posledného zasadnutia 

6. Diskusia 

7. Rôzne 

8. Záver. 

 

Poslanci program OZ jednohlasne schválili. 

 

Kontrolou uznesenia z posledného zasadnutia pani starostka skonštatovala,  že 

CVČ Poltár ani na opätovné dožiadanie opraviť vyúčtovanie za rok 2019 toto 

neopravilo, takže dotáciu na rok 2020 zatiaľ nebudeme schvaľovať.   Ďalej 

oznámila, že na MF SR zaslala žiadosť o návratnú bezúročnú finančnú 

výpomoc, ako aj podpísanú zmluvu  o túto výpomoc, ktorá sa týka kompenzácie 

výpadku podielových daní v roku 2020 v dôsledku pandémie Covid-19 vo výške 

3 140,- eur. Žiadané prostriedky sme už od MF SR dostali. 

 

Pani starostka predložila VZN o daniach a poplatkoch na rok 2021, ktoré  

 

 



 

 

 

sa nebude meniť, výšky daní z nehnuteľností a poplatky za TKO a psy ostávajú 

vo výške roku 2020. Aj keď budeme separovať odpad nad 30 percent zvýši sa 

nám poplatok za uloženie odpadu, ktorý stanovuje zákon o 9,00 eur za tonu 

odpadu oproti roku 2020.  Týmto sa nám zvýšia náklady za uloženie odpadu 

o cca 300 eur. Ing. Falťan sa vyjadril, že s takto predloženým návrhom VZN 

súhlasí. Aj iní poslanci súhlasili. Tým bol návrh VZN odsúhlasený  jedno-

hlasne.  

Rozpočet na roky 2021-2023 je pripravený, podielové dane máme krátené 

o 1900,- eur na rok 2021. Poslanci si tento návrh pozreli a aj ho jednohlasne 

schválili. 

Pani starostka informovala o: 

- zaslaných výzvach na nedoplatky na daniach, 

- návrhu pána Sirotku zaviesť na Obecný úrad hromozvod, 

- dokončenom plote v cintoríne, 

-  urobených schodoch v cintoríne, 

- dokončenom altánku na Gondovke. Na altánok sme dostali finančné 

prostriedky z BBSK Banská Bystrica, 

- dokončenom a doručenom projekte na autobusovú zastávku. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie nás stálo 500,00 eur. 

- vybudovaní prístrešku pri Katonovcoch, kde občania čakajú na chlieb, 

- sčítaní domov, bytov a obyvateľov, ktoré má byť ukončené do 31.3.2021, 

- celoplošnom testovaní, ktoré nás stálo 640,- eur. Do dnešného dňa sme 

uvedené finančné prostriedky nedostali uhradené. Druhé testovanie 

občanov našej obce na Covid-19 bolo  dňa 21.11.2020, t.j. v sobotu  od 

8.oo do 20.oo hod. Bolo dobrovoľné, zúčastnilo sa ho z našej obce 10 

občanov a 5 cudzích. Všetci boli negatívni, 

- JUDr. Gombala poslal dohodu o pracovnej činnosti na ďalšie obdobie. 

Dávam Vám na vedomie, že som ju podpísala, nakoľko jeho služby tak 

ako ostatné obecné úrady, využívame aj my, 

- doručení balíčkov pre 59 občanov starších ako 62 rokov v rámci mesiaca 

úcty k starším, 

- mikulášskych balíčkoch pre 45 detí. Pán Juraj Kudlák ml. je našim 

tohtoročným sponzorom, a tiež prispelo aj OZPreHradište za čo všetkým 

veľmi pekne ďakujem,  

- vianočnej výzdobe v dedine, o ktorú sa postará pán Piater, 

- nevysporiadaných pozemkoch od štátu, záznam na vklad je už na katastri, 

takže konečne by to už malo byť v poriadku.  

- zrušených stretnutiach v roku 2020 s družobnou maďarskou obcou 

Čabasabady, nakoľko stretnutia sa nemohli konať kvôli COVIDU 19. 



 

Ďalej pani starostka dostala dve žiadosti. Jedna sa týka finančnej výpomoci  

pre integrované sociálne centrum Málinec. Poslanci schválili 150,- eur na 

prevádzku. Druhá žiadosť o prijatie do pracovného pomeru od Ing. Lucii 

Líškovej, ktorá nastupuje na polovičný úväzok od 1. januára 2021. Pani 

starostka oznámila poslancom OZ, že od 1.1.2021 budú na úrade pracovať 2 sily 

a to p. starostka na 100% pracovný úväzok /tak ako je pre našu obec schválený/ 

a Ing. Lucia Líšková zatiaľ na polovičný pracovný úväzok.  

 

V diskusii pani starostka navrhla, aby jej poslanci pomohli vyriešiť ústredné 

kúrenie  obecného úradu. Tu sa zapojili všetci poslanci a dohodli sa, že by bolo 

najlepšie plynové kúrenie, keď aj prípojka je potiahnutá po začiatok budovy. 

Pán Čičmanec : aby sme dodržali zákon, treba urobiť verejné obstarávanie. 

Poslanci návrh na plynové kúrenie jednohlasne schválili. 

Starostka informovala o vydanej knihe „Kronika Obecnej ľudovej školy 

v Hradišti – Lazoch“, ktorú vydala obec Hradišti v spolupráci s občianskym 

združením Priatelia histórie Novohradu. Pani starostka napísala predsedovi 

BBSK list, v ktorom ho informovala o vydanej knihe a o tom, že aj BBSK  má 

v nej svoje zastúpenie. Pán predseda odpísal, že jej oznámi počet výtlačkov, 

ktoré by BBSK odkúpil.  

 

Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude po dohode s poslancami dňa 

15. decembra 2020 o 17.oo hodine. 

 

Pani starostka poďakovala prítomným a stretnutie ukončila. 

 

 

V Hradišti 27.11.2020 

 

Overovatelia :  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2020 z riadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 27.11.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

I. S c h v a ľ u j e : 

 

1. Návrh VZN o daniach a poplatkoch na rok 2021 

2. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 

3. Žiadosť o finančnú výpomoc pre integrované sociálne centrum 

Málinec vo výške 150,- eur  na prevádzku 

                                                                                                                                                               

 

II.  Berie na vedomie : 

 

1. Informácie pani starostky tak, ako boli predložené 

 

 

III.  U k l a d á starostke obce : 

 

1. Vyúčtovať finančné prostriedky na altánok od BBSK Banská 

Bystrica 

 

 

 

  

 

 


