
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.04.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Zapisovateľ: Ing. Lucia Líšková 

Overovatelia: Ing. Martin Falťan 

                       Jozef Líška 

Program:   

1. Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/; 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ; 

3. Kontrola uznesení; 

4. Schválenie VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda, VZN č. 3/2022 o čase 

predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hradište, VZN č. 4/2022 

pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrane verejnej zelene v obci Hradište; 

5. Schválenie Záverečného účtu obce Hradište za rok 2021; 

6. Schválenie Stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Hradište za rok 2021; 

7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022; 

8. Prejednanie žiadostí; 

9. Informácie starostky od posledného  zasadnutia; 

10. Rôzne; 

11. Záver. 
 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Kontrola uznesení: Od posledného zasadnutia sa nedohodlo o odpredaji betónových kociek 

z chodníkov. Prejedná sa to na dnešnom stretnutí.  

Starostka predložila poslancom uvedené návrhy VZN na schválenie. Obec zo zákona musí mať 

tieto VZN schválené, na čo nás upozornila krajská prokuratúra. Poslanci nemali voči návrhom 

žiadne námietky a VZN schválili. 

Hlasovali: 5    Za: 5     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Ekonómka preložila Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 na schválenie. Popísala 

ekonomickú situáciu za minulý rok a objasnila rozpočtové hospodárenie obce. Poslanci 

schválili záverečný účet obce bez výhrad. 

Hlasovali: 5    Za: 5     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Hlavná kontrolórka obce predložila Stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce, ktoré bolo 

schválené bez výhrad.  

Hlasovali: 5    Za: 5     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie k zmenám rozpočtu. Rozpočtové opatrenie 

bolo schválené bez výhrad.   

Hlasovali: 5    Za: 5    Proti: 0      Zdržali sa: 0 



Starostka predložila poslancom žiadosti od Juraja K. a Jany H. na prenájom obecného pozemku. 

Žiadosti od občanov boli zamietnuté.  

Hlasovali: 5    Za: 1      Proti: 2        Zdržali sa: 2 

Obec obdržala žiadosť od Evanjelickej cirkvi o poskytnutie finančného príspevku na opravu 

zvonov v obci. Čičmanec navrhol prispieť sumou 500,- eur. Poslanci schválili navrhnutú sumu 

jednohlasne.  

Hlasovali: 5    Za:  5      Proti: 0       Zdržali sa: 0 

Žiadosť od Jozefa P. a od Juraja S. o odkúpenie stavebných panelov. Poslanci Falťan 

a Čičmanec zhodnotia stav panelov a následne sa rozhodne.  

Žiadosť od KLAS s.r.o. o splátkový kalendár k dani z nehnuteľností. Na túto žiadosť nebudeme 

reagovať, nakoľko minulý rok splátkový kalendár nedodržali. Dohodneme sa s nimi 

telefonicky.  

Členské za 10 ľudí v hasičskom dobrovoľnom zbore sa zatiaľ platiť nebude. Záujem o varenie 

guľášu na podujatí Cinobanský kotlík dňa 30.4.2022, nie je. Starostka informovala poslancov, 

že sme mali problém so žiadosťou na autobusovú zastávku od MAS Hornohrad, kde bolo 

potrebné doplniť, resp. opraviť niektoré dokumenty.  

Verejné obstarávanie na projekt chodníkov sa uskutočnilo a vyhrala firma M-SIP s.r.o. – Ľ. 

Obročník z Poltára. Materiál sa objedná a dodanie trvá cca 3 týždne. Približne v polovici mája 

by sa malo začať s rekonštrukciou. Odpredávať sa budú staré betónové kocky za 2,- eur / 1 ks 

a prednosť pri odpredaji budú mať občania s priľahlým pozemkom ku chodníku. 

Hlasovali: 5    Za: 5        Proti : 0        Zdržali sa: 0 

Obec plánuje podujatie k stavaniu mája a MDD. Stavanie mája sa plánuje dňa 30.4.2022, kde 

sa očakáva každá mužská pomoc. MDD sa plánuje dňa 11.6.2022. Deti čaká plno zaujímavých 

súťaží a zábavy. Všetci sú vítaní. 

Starostka navrhla zmenu ceny za prenájom kultúrneho domu na sumu 15,- eur. Uvedené dáva 

poslancom na premyslenie.  

Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Hradišti, 22.04.2022 

 

Overovatelia :  

 

Ing. Martin Falťan                         ........................ 

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


