
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného dňa 

15.12.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. 

Za zapisovateľku bola určená p. Slobodová Darina, za overovateľov zápisnice p.  

Bc. Zlatica Melichová a Jozef Líška. 

Starostka obce ďalej oboznámila prítomných, že OZ sa bude viesť podľa nasledovného 

programu: 

1. Otvorenie /určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/ 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021 a VZN č. 2/2020 

o opatrovateľskej službe. 

5. Schválenie rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023. 

6. Schválenie stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtu na roky 2021-2023 a plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

7. Rôzne 

8. Záver 

Poslanci program OZ jednohlasne schválili. 

Zasadnutím OZ z 27.11.2020 bolo uložené starostke obci vyúčtovať finančné prostriedky od 

BBSK Banská Bystrica, ktoré obec dostala na obnovu altánu na Gondovke.  Starostka obce 

oznámila poslancom, že toto vyučtovanie bolo urobené v stanovenom termíne aj so 

všetkými prílohami, ktoré boli potrebné.  

Od 30.11.2020 boli na WEB stránke obce a úradnej tabuli obce vyvesené VZN č. 1/2021 

o miestnych daniach a poplatkoch a VZN č. 2/2020 o opatrovateľskej službe.  Neboli 

vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov. Preto poslanci OZ jednohlasne VZN č. 

1/2021 schválili. Taktiež bolo schválené VZN č. 2/2020 o opatrovateľskej službe. 

Rozpočet na roky 2021-2023, hoci bol návrh schválený, ešte sa musela robiť úprava, nakoľko 

po schválení rozpočtu OZ 27.11.2020 boli zverejnené nové čísla MF SR čo sa týka výšky 

podielových daní pre rok 2021. Poslanci si takto upravený rozpočet prezreli a nemali proti 

nemu námietky. Rozpočet je vyvesený na WEB stránke obce Hradište. Poslanci OZ rozpočet 

na roky 2021-23 jednohlasne schválili. 



Pani hlavná kontrolórka predložila starostke a poslancom OZ stanovisko HK obce k rozpočtu 

na roky 2021-2023 a tiež plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021. Tieto dokumenty poslanci 

prečítali a nemali pripomienky k ich schváleniu. Jednohlasne schválené. 

V časti rôzne: 

Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 6/2020 predĺženie platnosti Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hradište na roky 2015-2020 až do konca 

roka 2021. Starostka obce oboznámila s tým, že zatiaľ sme nedostali žiadny manuál na 

vypracovanie nového PHSR od BBSK.  V priebehu roka 2021 sa budeme vypracovaním 

programu zaoberať. 

Starostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie Dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania 

poslancov OZ v Hradišti, kde bolo potrebné doplniť prvý článok – sadzby odmien. 

Poslanci dodatok č. 1/2020 schválili jednohlasne. 

Ako posledný vystúpil poslanec Pavel Čičmanec, ktorý dal návrh na schválenie odmeny pre 

starostku obce za rok 2020 vo výške 60% jej mesačného platu. Štyria poslanci OZ hlasovali za 

vyplatenie odmeny a p. Ing. Martin Falťan sa zdržal hlasovania.  

Po ukončených všetkých bodov programu, starostka poďakovala všetkým prítomným za ich 

prácu v roku 2020, zaželala krásne vianočné sviatky a do Nového roku 2021 všetkým priala 

hlavne veľa zdravia.  

 

V Hradišti 15.12.2020 

 

Overovatelia: 

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

Jozef Líška                             ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 6/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Hradišti, konaného dňa 15.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradišti 

I. Schvaľuje: 

- VZN č. 1/2021 o daniach a poplatkoch na rok 2021 

- VZN č. 2/2020 o opatrovateľskej službe 

- Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 

- Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2021-23  

- Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 

- Predĺženie platnosti PHSR do konca roka 2021 

- Dodatok č. 1/2020 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Hradište 

- Vyplatenie celoročnej odmeny pre starostku obce vo výške 60% z mesačného  

platu. 

 

II. Berie na vedomie 

- Informácie starostky obce tak, ako boli predložené 

 

III. ukladá starostke obce 

- Začať s prípravnými prácami pre plynofikáciu priestorov obecného úradu 

 

 

15.12.2020 

 

Nataša Iskrová 

starostka obce 



 


