
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.10.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

Zapisovateľ: Drahoslava Blahutová 

Overovatelia: Ing. Martin Falťan 

                       Jozef Líška 

Program:   

1. Otvorenie/určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/; 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ; 

3. Kontrola uznesení; 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2022 k 30.09.2022; 

5. Schválenie zámerov na odpredaj nevyužiteľného majetku obce a schválenie ceny 

pozemku za 1 m2 (Daniel S. a Ing. Alexandra S.); 

6. Schválenie žiadosti o kúpu obecného majetku (Jaroslav D. a Mgr. Ivana D.); 

7. Informácie starostky od posledného zasadnutia; 

8. Rôzne; 

9. Záver. 

 

Prítomní poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

Kontrola uznesení: Od posledného zasadnutia nám boli doručené upresnené rozmery 

požadovanej garáže od Michala S., a to 5 x 3m. Poslanci s uvedenou žiadosťou nesúhlasia, 

nakoľko auto pri studni parkovať nemôže. Stavba garáže si vyžaduje aj stavebné povolenie.   

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

Starostka predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. 3/2022 k 30.09.2022, ku ktorému 

neboli žiadne námietky a zmenu rozpočtu jednohlasne schválili. 

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

Zámer na odpredaj nevyužiteľného majetku obce bol poslancami schválený, avšak sa muselo 

rozhodnúť o cene pozemku. Falťan navrhol cenu 5,50 eur/1 m2. Cena bola schválená 

poslancami jednohlasne.  

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

Predloženú žiadosť o kúpu obecného majetku od Jaroslava D a Mgr. Ivany D kvôli osadeniu 

žumpy nie sú poslanci ochotní akceptovať pre inžinierske siete, ktoré vedú popri chodníku. 

Uvedenú žumpu si manželia môžu osadiť v predzáhradke. Z tohto dôvodu bola žiadosť 

zamietnutá. 

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

Starostka oboznámila poslancov, že zisťovala na Dopravnom inšpektoráte postup, ako je možné 

získať a osadiť zrkadlo na zákrutu pri Porubiakovcoch. Na uvedenom mieste by údajne zrkadlo 



nespĺňalo požiadavky, a preto nie je možné ho osadiť. Čičmanec sa pokúsi ešte zistiť iné 

možnosti.  

Na základe nespokojnosti a ústnych sťažností občanov bola prejednaná otváracia doba 

v miestnom pohostinstve. Uvedená prevádzka je stále zatvorená bez toho, aby to majiteľ 

starostke vopred oznámil. Starostka ho bude kontaktovať a žiadať vysvetlenie.  

Starostka informovala poslancov o divadelnom predstavení Pani plukovníková, ktoré sa bude 

konať v nedeľu 9.10.2022 o 16.00 hod. Vstupné je ľubovoľné.  

Obec dostala finančné prostriedky od MAS Hornohrad na opravu studne „cigánky“ vo výške 

600 eur. Oslovili sme p. Michala H., ktorý sa na to rád podujal. Tento projekt sa musí 

zrealizovať do konca tohto roka. Pri tejto studni nám robí problém rúcajúci sa plot pána 

Stanislava G., ktorý má v obci nehnuteľnosť – chatu. Plot poškodzuje strechu altánku, kde sa 

nachádza studňa. Starostka sa obráti na neho s prosbou o nápravu. Autobusová zastávka sa 

začala rekonštruovať v septembri a má byť ukončená do 8 týždňov od začatia.  

Pre úsporu elektrickej energie navrhli poslanci zapojiť senzorovú lampu pri obecnom úrade. 

Svetlá sa zatiaľ vypínať nebudú, sme v úspornom režime, pretože svieti každá druhá lampa 

a máme zavedené LED svietidlá, ktoré by mali byť úspornejšie. Starostka si vyžiada cenovú 

ponuku na zavedenie kamerového systému do obce. Neustále máme problém so zlomeným 

poklopom na šachte na chodníku v hornej časti obce. V budúcom roku by sme chceli podľa 

finančných možností natrieť strechu na dome smútku.  

 

Starostka sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Hradišti, 07.10.2022 

 

Overovatelia :  

 

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

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


