Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti konaného dňa
12.3.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a ostatných zúčastnených.
Zapisovateľ: Lucia Líšková
Overovatelia: Martin Falťan
Pavol Čičmanec
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení
Informácie starostky – plynofikácia OcÚ, schválenie záväzného stanoviska
k projektovej dokumentácii stavby „Transportná optická sieť Ma-Net – Hradište Krná“ pre účely územného konania, Projekt autobusovej zastávky
Návrh na uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest, prevádzkový poriadok a VZN
Rôzne – prejednanie žiadostí
Diskusia
Záver

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili.
3. Kontrola uznesení: Pani starostka oboznámila prítomných s realizáciou plynofikácie OÚ.
Komunikuje s p. Obročníkom, ktorý si objekt obzrel a kontaktoval projektanta. K podaniu
žiadosti bolo potrebné dodať súhlas od cirkvi. Pani farárka súhlas udelila s tým, že musí byť
prípojka do kostola zachovaná. Z SPP prišiel návrh zmluvy o pripojení, ktorý je v poriadku
a podpísaný návrh sme odoslali do SPP v BA. Po vrátení podpísanej zmluvy a udelení súhlasu
na pripojenie sa bude pokračovať v realizácii.
4. Informácie starostky: Začiatkom februára prišla žiadosť z Ma-Netu o vydanie záväzného
stanoviska k rozšíreniu optickej siete z Hradišťa do Krnej, žiadosť bola schválená, námietky
neboli.
Projekt autobusovej zastávky je urobený, avšak do 19.3.2021 treba predložiť žiadosti
a potrebné prílohy k žiadosti, ako sú okrem iného: výpis z registra trestov, rozpočet projektu,
ukazovatele hodnotenia fin. situácie, povolenie drobnej stavby od stavebného úradu Uhorské.
Verejné obstarávanie musí byť zverejnené v deň podania žiadosti. Ku žiadosti sa predkladá aj
zoznam najmenej 3 dodávateľov, ktorí zastávku zhotovia. Poslanci sa dohodli na oslovení
dodávateľov: Boris Dreisig, Trčanovci z Málinca, Jozef Porubiak, Juraj Suja, Peter Skýpala,
ktorí vyhotovia cenové ponuky. Vybavovanie uvedených potrebných dokumentov je zdĺhavé,
preto sa uvažuje o odklade predkladania žiadosti o projekt autobusovej zastávky o 3 mesiace.
Na OÚ prišla žiadosť od JUDr. Komrskovej o uzatvorenie zmluvy o nájme hrobových miest
(Michal Henžeľ a Ján Henžeľ). Keďže sa doposiaľ hrobové miesta neprenajímali, je potrebné
vyhotoviť prevádzkový poriadok a nové VZN, kde sa ustanoví aj výška poplatku za prenájom
hrobového miesta. Pre dôkladné prehodnotenie uvedených skutočností, sa musí urobiť nová

evidencia hrobových miest, pretože tá čo máme je zastaralá , s čím pomôže Martin Falťan. Tieto
náležitosti sa prekonzultujú ešte aj so správcom cintorína Archou a následne sa pripraví nový
prevádzkový poriadok na schválenie. Odkladá sa to na stretnutie ďalšieho zastupiteľstva.
Obec sa rozhodla postaviť altánok na dolnom konci pre dôchodcov, ktorí sa tam zdržiavajú
počas čakania na chlieb. Je to pozemok vedľa Katonovcov – majiteľ je Július Katona, od
ktorého treba súhlas. Na potrebný materiál máme sponzora Vladimíra Hrončeka ml. Stavbu
zrealizujeme s pomocou Jozefa Porubiaka, ktorý zabezpečí práce.
Obec zistila, že pozemok v závoze, kde býval Viliam Henžeľ, vlastní obec. Starostka
skonštatovala, že pozemok treba vyčistiť a poverí tým pracovníkov malých obecných služieb.
Starostka informovala poslancov, že sčítanie ľudí prebieha. Kontaktná osoba je Zuzana
Lašáková. Zároveň oboznámila poslancov, že v obci sa separovanie odpadu zlepšilo na 31,7%
za rok 2020, zákonný poplatok za uloženie 1 tony odpadu je pre rok 2021 stanovený vo výške
22,00 eur.
Starostka informovala o probléme zalievaní cesty v Hrabovskej. S niečím pomohol slovenský
vodohospodársky podnik Lučenec, navozili štrk kde bolo potrebné. Ostáva však problém
s asfaltovou cestou od Bystričky na Hrabovská – vzhľadom na to, že súkromný podnikateľ z RS
má v prenájme pôdu vedľa cesty a dosť veľkú časť, ktorú neobrába až po cestu, nie je tam
urobený žiadny rigol, lebo tie čo aj boli sú zanesené, cesta je ohrozená hlavne v období dažďov.
Ak sa s ním nedohodneme na náprave /sľúbil toto leto/ budeme musieť prispieť určitou
finančnou čiastkou aj my a obec Ozdín, aby sme cestu zachránili.
Na zasadnutí bola predložená správa o kontrolnej činnosti za 2020 hlavnej kontrolórky p.
Blahutovej, ktorá bola schválená poslancami.
Obec vo februári nakúpila pre všetkých občanov nad 10 rokov SOS balíčky – respirátor a gél,
ktoré boli hneď aj rozdistribuované. Starostka predniesla návrh, nakúpiť ešte pre seniorov
vitamínové balíčky vitamín C, D a zinok vo zvýhodnenej cene, jeden balíček za 8,95 eur.
Poslanci uvedené balíčky jednohlasne schválili.
Z novohradskej knižnice bol odsúhlasený príspevok vo výške 200 eur na doplnenie knižného
fondu do obecnej knižnice na rok 2021.
V ďalšom bode boli poslanci informovaní o nasledovných žiadostiach:
-

-

Benková Mária žiada o pomerné zníženie poplatku za komunálny odpad, zdržiava sa
cca pol roka v Hrabovskej, poslanci schválili poplatok na polovicu;
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad Juraj Líška, Radoslav Blahuta,
ktorí sa zdržiavajú viac ako 90 dní mimo obce, t.j. v mieste výkonu práce. Žiadostiam
poslanci vyhoveli a poplatky boli odpustené;
Michal Szabó žiada tiež o odpustenie zníženia poplatku za komunálny odpad, ale
nakoľko nepreukázal, že sa zdržiava viac ako 90 dní mimo obce a či platí určitý poplatok
za odpad aj v mieste svojho zamestnania, poslanci schválili zníženie poplatku za odpad
na polovicu.

Starostka a poslanci naplánovali inventarizáciu obecného majetku na letné mesiace. Zároveň sa
dohodli, že každý pouvažuje nad tým, čo urobíme v blízkej dobe s ihriskom, nakoľko ho treba
upraviť. Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.
V Hradišti 12.03.2021

Overovatelia :

Martin Falťan

........................

Pavol Čičmanec

........................

