
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.07.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Zapisovateľ: Ing. Lucia Líšková 

Overovatelia: Pavol Čičmanec 

                       Bc. Zlatica Melichová 

Program:   

1. Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/; 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ; 

3. Kontrola uznesení; 

4. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Hradišti na obdobie 2022 – 

2026; 

5. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v 

Hradišti; 

6. Schválenie pracovného úväzku starostu na obdobie 2022 – 2026; 

7. Schválenie VZN č. 5/2022 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v 

Hradišti; 

8. Individuálna výročná správa obce Hradište za rok 2021 so správou audítora; 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022; 

10. Informácie starostky od posledného zasadnutia; 

11. Rôzne; 

12. Záver. 
 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Kontrola uznesení: Cena za prenájom kultúrneho domu sa premyslí na dnešnom stretnutí. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva v Hradišti na obdobie 2022 – 2026 navrhli poslanci 

na 5. Schválili jednohlasne.  

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Počet volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Hradišti bol 

stanovený na 1.  

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Pracovný úväzok starostu bol schválený ako 100% pracovný úväzok. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Poslancom bol predložený návrh VZN č. 5/2022 o cenách za služby poskytované Obecným 

úradom v Hradišti.  K VZN boli pripomienky a návrh bol pozmenený. VZN bolo schválené po 

zmenách. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

 



Individuálna výročná správa bola predložená k nahliadnutiu. Poslanci zobrali výročnú správu 

na vedomie.  

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 bol schválený. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Kontrolórka oboznámila poslancov so správou o výsledku kontroly pohľadávok a záväzkov 

k 31.12.2021. Ku správe neboli žiadne výhrady. 

Starostka informovala čo sa všetko od posledného zasadnutia zorganizovalo.  V máji sme mali 

stavanie mája, kde sa varil guľáš a podávalo sa občerstvenie. V polovici mája sa začal 

rekonštruovať chodník v hornej časti obce, pričom zo starého chodníka sa odpredali občanom 

betónové kocky. V mesiaci jún obec zorganizovala podujatie k MDD, kde bol pestrý program. 

Deti zabávala animátorka Šaška Baška, mali skákací hrad, mohli si zasúťažiť jednoduché 

súťaže, hasiči im vytvorili penu, v ktorej sa dobre vybláznili. V podvečerných hodinách sme 

mali malú diskotéku, o ktorú sa postaral Jozef K. Detské ihrisko bolo doplnené o preliezku, 

detský domček a záhradné sedenie. Aj toto vybavenie prispelo k zábave. Občerstvenie bolo 

zabezpečené, podával sa guľáš, pizza, šišky, sladkosti, voda a džúsy. 

V dolnej časti obce sa museli odpíliť 4 slivky, nakoľko po silnom vetre porušili drôty rozhlasu. 

Dňa 18.7. sa opílili ďalšie stromy v hornej časti obce, ktoré narúšali vedenie rozhlasu 

a elektriny. 

Počas letných dní došlo k vysychaniu studne v cintoríne, a preto sme ju museli odstaviť 

a nefunguje. Pri ihrisku v kontajneri sa objavil medveď, čo sme nahlásili zásahovému tímu 

ŠOP. Prišli napojiť fotopascu, ale keďže sa medveď už neobjavil, fotopascu zobrali späť.  

Panely, ktoré žiadajú občania odkúpiť sú v zlom stave, nie sú potrebné pre obec, a preto sa 

rozhodlo o odpredaji. Poslanci navrhli sumu 30,- eur za jeden. Schválené jednohlasne. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Daniela S. s manželkou o kúpu obecného 

pozemku  56m2. Jedná sa o parcelu CKN 246/27. Poslanci súhlasia so zámerom odpredaja 

obecného pozemku. 

Hlasovali: 4    Za: 4     Proti: 0      Zdržali sa: 0 

Žiadosť od Michala S. o prenájom obecného pozemku k vystaveniu garáže. Žiadame 

o upresnenie rozmerov garáže vzdialenosť od kraja cesty a vzdialenosť od kraja rigola. Podľa 

usúdenia poslancov sa dvojgaráž nezmestí. 

Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Hradišti, 08.07.2022 

Overovatelia :  

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

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


