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O B E C N É  Z A S T U P I T E Ľ S T V O  V  H R A D I S K U  

___________________________________________________________________________ 

OZ  I/2022 

 

ZÁPISNICA  

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradisku konaného dňa  

24. 03. 2022 o 17,00 hodine v kancelárii miestnosti obecného úradu 

 
 
Zasadnutie OZ viedla: PaedDr. Stanislava Kellnerová, starostka obce 
 
Počet prítomných poslancov: 3 (podľa prezenčnej listiny) 
 
Počet ospravedlnených poslancov: - 
 
Ostatní prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
3. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022 
4. Správa inventarizačnej komisie 
5. Správa o nákladoch na vývoz TKO, za uloženie odpadu na skládke a separovaného 

odpadu za rok 2021 
6. Prerokovanie platu starostky obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR 
7. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa určujú pravidlá 

na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko 
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
9. Obecné záležitosti 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie, záver 

 
 
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie 1. riadneho OZ otvorila starostka obce PaedDr. Stanislava Kellnerová. Po 
prezentácií poslancov (podľa podpísanej prezenčnej listiny) konštatovala, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov 3.  
OZ schválilo program zasadnutia. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
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počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 
program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
3. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022 
4. Správa inventarizačnej komisie 
5. Správa o nákladoch na vývoz TKO, za uloženie odpadu na skládke a separovaného 

odpadu za rok 2021 
6. Prerokovanie platu starostky obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR 
7. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa určujú pravidlá 

na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko 
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
9. Obecné záležitosti 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie, záver 

 
Starostka navrhla za zapisovateľku Moniku Mrázikovú, za overovateľov zápisnice Jána 
Kellnera a Jána Poľanovského. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Alena 
Pietrzyková a Ján Poľanovský. 
 
OZ schválilo určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. OZ zvolilo členov návrhovej 
komisie. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
 
Uznesenie číslo 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku  
A) schvaľuje určenie zapisovateľa p. Moniku Mrázikovú a overovateľov zápisnice Jána 
Kellnera a Jána Poľanovského. 
 
B) volí za členov návrhovej komisie obecného zastupiteľstva poslancov Alenu Pietrzykovú 
a Jána Poľanovského. 
 
K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z predchádzajúceho OZ mali schvaľovací 
charakter. 

 
 

K bodu č. 3 – Správa o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022 
Starostka informovala o čerpaní rozpočtu za 1. Q. 2022, kde oboznámila s čerpaním rozpočtu. 
Zároveň OZ informovala s plánom rekonštrukcie budovy kultúrneho domu, ktorý je zároveň 
obecným úradom, o spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SIEA, operačný 
program Kvalita životného prostredia, názov projektu - Zateplenie kultúrneho domu. 
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OZ vzalo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku berie na vedomie: 
Správu o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022. 
 
 
K bodu č. 4 - Správa inventarizačnej komisie 
Inventarizačná komisia predniesla správu o priebehu riadnej ročnej inventarizácie hmotného 
majetku k 31. 12. 2021. Zároveň predniesla návrh na vyradenie majetku, ktorý bol poškodený, 
zastaralý. Majetok bol vyradený v celkovej sume 2. 137,45 €. Majetok bude zlikvidovaný 
a vyradený z evidencie majetku obce. 
OZ schválilo Návrh na vyradenie majetku z evidencie obce. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 
Návrh na vyradenie majetku z evidencie obce. 
 
 
K bodu č. 5 - Správa o nákladoch na vývoz TKO, za uloženie odpadu na skládke 
a separovaného odpadu za rok 2021 
Starostka predniesla informatívnu správu o celkových nákladoch za vývoz odpadu za rok 
2021. V roku 2021 bol realizovaný vývoz odpadu cez VOK celkovo 5-krát.  
Náklady na vývoz VOK, uloženie odpadu na skládke, separovanie boli vo výške 1.093,09 €. 
Obci bol uhradený miestny poplatok za odpad v celkovej výške 1.460,36 €.Úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok bola v obci Hradisko 55,20%, čo 
malo vplyv na zníženie zákonného poplatku za zmesový komunálny a objemný odpad z 30 €/t 
na 15 €/t. 
OZ vzalo na vedomie správu o nákladoch na vývoz TKO, za uloženie odpadu na skládke 
a separovaného odpadu za rok 2021. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku berie na vedomie: 
Správu o nákladoch na vývoz TKO, za uloženie odpadu na skládke a separovaného odpadu za 
rok 2021. 
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K bodu č. 6 – Prerokovanie platu starostky obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
Ekonómka obce podala návrh k platu starostky obce, z dôvodu úpravy priemernej mesačnej 
mzdy zamestnancov v hospodárstve SR. Informovala prítomných, že ŠÚ vyhlásil priemernú 
mzdu v národnom hospodárstve za rok 2021 na sumu 1.211 €. Všetci prítomní poslanci (3 
poslancov) schválili úpravu platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, z dôvodu úpravy 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. 
Plat bol prepočítaný podľa príslušných koeficientov a 30% úväzku starostky obce na sumu 
599,45 €.  
OZ schválilo plat starostky obce s účinnosťou od 01. 04. 2022 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. mesačne vo výške 600 €. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 
s účinnosťou od 01. 04. 2022 plat starostky obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 
mesačne vo výške 600,00 €. 

 
 

K bodu č. 7 – Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa 
určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území 
obce Hradisko 
Starostka predniesla OZ návrh VZN č. 01/2022 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie 
verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko. Po jeho prerokovaní, OZ 
schválilo uvedené VZN. 
OZ schvaľuje Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa určujú pravidlá na 
dodržiavanie verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 7/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 
Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie 
verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko. 
 
 
K bodu č. 8 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
Ekonómka obce predniesla OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 
 
V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad o hospodárení 
s finančnými prostriedkami obce 

predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to: 
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Zdroj              Ekonomická             Názov účtu                              Úprava k             Rozdiel 
       Funkčná                                                                                   31.3.2022         

 

 
 
V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad o hospodárení 
s finančnými prostriedkami obce 

predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov, a to: 
 
Zdroj    Ekonomická        Názov účtu                                         Úprava k 31.3.2022        Rozdiel 
41                    

 
221002                Správne poplatky     300,00 €                  300,00 € 

41  221004         Ostatné poplatky         0,00 € -300,00 € 
  
V súlade s ods. 2 písmenom c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad o hospodárení 
s finančnými prostriedkami obce 

predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to: 
Zdroj           Ekonomická             Názov účtu                                          Úprava k      Rozdiel 
       Funkčná                                                                                           31.3.2022               

 
V súlade s ods. 2 písmenom d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladám obecnému zastupiteľstvu 
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, a to: 
 
Zdroj              Ekonomická             Názov účtu                                      Úprava k      Rozdiel 
       Funkčná                                                                                           31.3.2022         
41   0170        821005               Splác. tuz. istiny z BÚ dlhodobých             500,00 €       500,00 € 
 
OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
Uznesenie číslo 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje:  
návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2022. 

 
 
K bodu č. 9 – Obecné záležitosti a k bodu č. 10 - Diskusia 
V bode č. 12 a č.13 nevystúpil nik z prítomných. 
 
 
K bodu č. 11 - Návrh na uznesenie, záver 
Návrhová komisia predniesla návrhy na uznesenia a požiadala poslancov o ich schválenie.  
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OZ schválilo uznesenia obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie poslancov: 
počet hlasov za: 3 
počet hlasov proti: - 
zdržalo sa hlasovania: - 
 
 
V závere starostka obce skonštatovala, že program rokovania zasadnutia OZ sa vyčerpal, 
poďakovala sa všetkým prítomným a zasadnutie ukončila. 
 
 
Starostka obce: 
PaedDr. Stanislava Kellnerová  ___signed____________ 
 
Overovatelia: 
Ján Kellner     ___signed____________ 
 
Ján Poľanovský    ___signed____________ 
 
Zapísala:  
Monika Mráziková    ___signed____________ 


