
 
UZNESENIE č. 1/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 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 

 

 
UZNESENIE č. 2/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 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. 

 

 

 
UZNESENIE č. 3/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku berie na vedomie: 

Správu o plnení rozpočtu obce za 1. Q. 2022. 

 

 



 
UZNESENIE č. 4/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 

Návrh na vyradenie majetku z evidencie obce. 

 

 

 

 
UZNESENIE č. 5/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 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. 

 

 

 

 
UZNESENIE č. 6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 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 €. 

 

 

 

 
UZNESENIE č. 7/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku: 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2022, ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie 

verejného poriadku a udržiavanie čistoty na území obce Hradisko. 

 

 

 



 
UZNESENIE č. 8/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradisku  

konaného dňa 24. 03. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku schvaľuje: 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

 

 
počet hlasov za: - 

počet hlasov proti: - 

zdržalo sa hlasovania: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        ________signed____________ 

PaedDr. Stanislava Kellnerová  
starostka obce 


