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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 23. 5. 2018 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce – Bc. Anna Petríková
Poslanci OZ - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Ing. Stanislav Kašička, Jozef Kyjac,
Ing. Vladimír Guňovský, Hana Beňová
Ďalší prítomní:

Ing. Jana Masárová - kronikár obce

Neprítomní:

Rastislav Masár (ospravedlnený)

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Schválenie kroniky za rok 2016
3. Záverečný účet obce za rok 2017
4. Rozvoj obce
5. CO
6. Organizačné záležitosti
1.

Kontrola plnenia uznesení

Zasadnutie otvorila starostka obce, skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 zo 7 a OZ
je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Za zapisovateľku bola určená Vladimíra Kopecká.
Starostka prečítala návrh programu dnešného zasadnutia. Poslanec Ing. Pavol Ježík navrhol
doplniť program o vyplatenie odmeny starostke. Poslanci s doplnením súhlasili.
Poslanci prijali:
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje:
A) program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 23. 5. 2018.
B) overovateľov zápisnice zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej
konaného dňa 23. 5. 2018 Ing. Pavol Ježík, Ing. Stanislav Kašička.
Hlasovanie: za

6 – Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Zápisnicu z minulého zasadnutia prečítal Ing. Vladimír Guňovský. Starostka k zápisnici
doplnila:
- do kultúrneho domu sa zakúpil plynový sporák. Sporák zapojil od firmy LASER p. Marián
Lobotka. Zároveň urobili aj rekonštrukciu elektrických rozvodov.
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- nízky tlak vody v novej škole sa riešil s odborníkmi. Urobí sa nová prípojka, tak ako bola
navrhovaná už v pôvodnom projekte výstavby priamo z potrubia pri č. d. 158. Prípojka, ktorá je
vyhotovená a funkčná teraz, je pripojená zo starej škôlky.
- dotácia na zateplenie Základnej školy s Materskou školou bola podaná na Envirofond, čakáme
na vyhodnotenie.
Strecha obecného úradu bola opravená, bola uložená nová izolácia, zároveň boli vymenené aj
odvodové žľaby a zvody. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy boli vo výške 13.752 Eur.
2.

Schválenie kroniky za rok 2016

Kronikárka obce Ing. Jana Masárová predložila na schválenie kroniku obce za rok 2016.
Kronika za rok 2016 bola zaslaná poslancom vopred na preštudovanie, po úpravách poslanci
prijali:
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zápis kroniky za rok 2016.
Hlasovanie: za

6 – Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

3. Záverečný účet 2017
Poslancom bol zaslaný návrh Záverečného účtu, starostka poprosila o návrhy na doplnenie.
Poslanci spolu so starostkou si podrobne prešli príjmy, výdavky, výsledok hospodárenia.
Vyjadrenie Finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2017 tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci po zhodnotení prijali:
Uznesenie č. 11/2018
A) Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet a hospodárenie obce
za rok 2017 bez výhrad.

B) Poslanci jednomyseľne schvaľujú prebytok hospodárenia obce za rok 2017
Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 106 324,52 Eur, sa použije:
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 29.546,04 Eur,
- na tvorbu rezervného fondu v sume 76 778,48 Eur.

Hlasovanie:

za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav
Kašička, Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Zápisnica OZ č. 2/2018

Stránka 3 z 9

4. Rozvoj obce

A) Obec získala nenávratný finančný príspevok na výstavbu časti miestnej komunikácie III.
etapy na HD s napojením na cestu 3.tr. vo výške 99.787,58 Eur. Vybuduje sa nová
komunikácia, posunie sa hranica obce, osadí sa lampa na osvetlenie križovatky a značky,
vyznačí sa vodorovné značenie, osadia sa lavičky, vysadia ozdobné čerešne, kríky. Celá
tretia etapa a spojenie s druhou etapou na Horných Dieloch sa ukončilo tzv. obalovým
kamenivom v šírke 5 m.
Doteraz vykonané práce:
- Natiahol sa asfalt pred budovu novej školy a vstup na parkovisko pred Základnou školou
s Materskou školou, rozšírila sa cesta oproti parkovisku školy.
- Opravila sa cesta na Dubodiel, vykopali sa nové rigole, polepili sa jamy, výtlky, natiahol
sa asfalt na časť, ktorá bola strhnutá vodou.
- Uložilo sa odvodňovacie potrubie cez cestu pri p. Jozefovi Detkovi č. 58, vyčistili
a vyhlbovali sa rigole, položil sa asfalt.
- Zaasfaltovala sa jama pri Coop Jednote, položil sa nový asflalt na cestu za kostolom ku
cintorínu.
Celková suma za vykonané opravy a položenia asfaltu je 84 371,53 Eur.
Starostka navrhla ešte:
- Nanovo položiť žľaby pred školou, spevniť podložie pod nimi, rozšíriť mostík pred
starou školou. Opraviť rigole a uložiť žľaby od č. 198 až po starú školu.
- Opraviť cestu po ľavej strane smerom k Poľnohospodárskemu družstvu Veľká Hradná
položením novej vrstvy asfaltu.
- Dorobiť cestu od p. Aladára Mišecha po Ing. Vladimíra Guňovského, obec je tam
vlastníkom 2/7 mín, ostatní sú zastúpení SPF, p. Aladár Mišech je vlastníkom 1/7, úsek
môže darovať obci.
- Vedľa brány pri dome smútku mali urobiť parkovisko z asfaltu,
- Pred Kultúrnym domom položiť dlažbu a lavičky.

Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne súhlasí so zámerom:
-

oprava rigola a položenia žľabov od č. d. 198 po č. d. 210,
oprava cesty smerom k Poľnohospodársku družstvu Veľká Hradná po ľavej strane
položením asfaltu,
položenie asfaltu od č. d. 59 po č. d. 64,
položenie asfaltu pri dolnej bráne cintorína,
položenie dlažby pred Kultúrnym domom a zakúpenie lavičky.

Hlasovanie: za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav
Kašička, Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
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B)

Na novej škole musíme urobiť novú vodovodnú prípojku. Existujúca prípojka je vedená
zo starej škôlky. Väčšie potrubie ide do menšieho, stráca sa na atmosférach. Cez prázdniny
sa urobí nová prípojka priamo z hlavného potrubia.

C)

Starostka sa stretla so zástupcami podniku Vodné zdroje, naštudovali si materiály ohľadom
zachytených prameňov, chýbajú nám merania výdatnosti, tie sa musia dodatočne urobiť.
Ponuka prišla na 2068,80 Eur, v tom nie sú započítané povolenia a poplatky na
Ministerstve životného prostredia. Bol predĺžený termín pre nové povolenie na odber
podzemnej vody do roku 2020, musia sa doložiť merania výdatnosti za dva roky.
Zatiaľ sa nepodarilo nájsť firmu na vyčistenie vodojemu.
Firma z Bratislavy nastavovala Automatickú tlakovú stanicu, hoci je tlak nastavený na 4.5
atm., na III. etape nedosahoval 1.2 atm., prečistili sa hydranty. Predpokladá sa, že
zokruhovaniu sa obec nevyhne, tlak vody by sa týmto nezvýšil, ale neusádzali by sa
nečistoty v potrubí. Cena za nové nastavenie Automatickej tlakovej stanice bola 814,00
Eur, upraví sa rozpočet na kapitole vodovod.

D) Na základe kontroly Okresného úradu Trenčín odbor školstva vykonanej v mesiaci 4/2018,
v dňoch 17.5.2018 a 18.5.2018 bola vykonaná následná kontrola, ktorej sa zúčastnila aj
starostka obce. P. Sršňová v rámci kontroly školskej jedálne žiadala navýšenie počtu
zamestnancov na jedáleň a úväzok vedúcej jedálne. Starostka uviedla, že v zákone č.
330/2009 Z.z o zriadení školského stravovania sú všetko doporučené počty a úväzky. Pre
školský rok 2017/2018 je zapísaných 29 detí a je vytvorené 1,5 triedy, podľa zákona musia
byť vytvorené 2 triedy a 4 učiteľky, hoci v skutočnosti navštevuje Materskú školu v
priemere 21 detí na mesiac. Bola preto prijatá od 1.4.2018 ďalšia učiteľka do konca júna.
Prijatím novej učiteľky sa musí upraviť rozpočet navýšenie pre originálne kompetencie o
3 846 Eur. Poslanci s navýšením rozpočtu pre originálne kompetencie súhlasili.
Od nového školského roka máme 5 žiadosti o prijatí do Materskej školy, z toho 2 deti
nemajú tri roky. Každé 2 ročné dieťa sa ráta za 2 deti, prijatím dvoch 2 ročných detí by obec
prekročila limit stanovený na jednu triedu. Prijatých bude celkovo 22 detí, čo je jedna trieda
a dve učiteľky. Dve miesta zostanú ako rezerva. Ak by bolo viacej žiadostí, tak by sa
zriadilo 1,5 triedy s tým, že 12 detí môže na poldňovú prevádzku ale prijať učiteľku pre dve
deti navyše, to je nehospodárne navýšenie rozpočtu.
Poslanci prijali:
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje pre školský rok 2018/2019 vytvorenie
jednej triedy v Materskej škole.
Hlasovanie: za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

E) Starostka navrhla vymeniť autobusové zastávky na hornom a dolnom konci obce, cena jednej
zástavky sa pohybuje okolo 4400 Eur.
F) Odstránili sa smreky, ktoré zasahovali do zábradlia KD, priestor sa vydláždi a osadia sa tam
cca tri lavičky.
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G) Záujemca o kúpu kaštieľa Patrovec p. Moško, oznámil, že na poslednej schôdzi poslanci
VÚC mu odsúhlasili predaj kaštieľa. Na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva chce
nanovo žiadať o odpredaj pozemkov okolo kaštieľa. Starostka sa vyjadrila, že je osobne za
predaj pozemkov okolo kaštieľa.
5. Civilná ochrana
Starostka obce informovala poslancov o postavení a úlohách poslancov v rámci civilnej ochrany.
Civilná ochrana je ochrana obyvateľstva, na základe predpisov je to systém úloh a opatrení
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Poslaním civilnej ochrany v obci je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Obec zriaďuje krízový
štáb obce, koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom
plánovaní, vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií, uskutočňuje civilné núdzové
plánovanie, plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým
štábom, okresným úradom pri príprave na riešení krízových situácií a pri ich riešení, vyžaduje
poskytnutie pomoci od okresného úradu, plní úlohy na príprave krízových situácií.
Poslanci sú rozdelení do jednotlivých jednotiek. Starostka informovala:
- ako a kedy pracuje štáb obce,
- kto tvorí štáb obce,
- aké máme vytvorené jednotky CO, ako pracujú,
- čo robíme v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie.
6. Organizačné záležitosti
a) Starostka poďakovala za prípravu stavania mája, za prejav na Deň matiek a uvádzanie.
b) Na MDD je pripravené bábkové predstavenie, ktoré sa uskutoční 9.6.2018 o 12:45 hod
v kultúrnom dome, každé dieťa a mládež dostane balíček.
c) Poslanec Ing. Pavol Ježík navrhol aby sa na obecnej stránke zverejnilo možnosť prihlásenia sa
na zasielanie oznamov z obce Veľká Hradná, ďalej navrhol kúpiť projektor na premietanie
v rámci letného kina.
d) V tomto roku sa konajú komunálne voľby pre volebné obdobie 2018 – 2020. Musíme určiť
počet okrskov, počet poslancov a úväzok starostu. Poslanci prijali:
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje:
A) počet poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2020 – 7 poslancov
B) úväzok starostu pre volebné obdobie 2018 – 2020 – 100 %
C) počet okrskov pre komunálne voľby – 1 okrsok
Hlasovanie: za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
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e) Starostka požiadala komisiu na preberanie Majetkových priznaní, aby prebrala a overila
podmienky uložené zákonom pre vedúcich zamestnancov.
f) Na obec bol doručený protest prokurátora na Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd
a o zneškodňovaní žúmp v obci Veľká Hradná. Okresná prokuratúra žiada o odstránenie
porušovania jednotlivých ustanovení. Protestom boli oboznámení poslanci.
g) Starostka informovala o klube mladých hasičov, ktorí získali na súťaži v Trenčianskych
Stankovciach 5. miesto z 13 družstiev. Poprosila, aby im Dobrovoľný hasičský zbor vychádzal
v ústrety a všetko čo budú potrebovať ku trénovaniu a súťaži, aby sa im poskytlo. Ing. Pavol
Ježík povedal, že hľadá možnosti aby sprístupnili materiál a techniku. Na členskej schôdzi
požiada o súhlas a vykoná sa inventúra.
h) Na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na vybudovanie miestnej
komunikácie a formy financovania musí obec prijať zábezpeku na platbu od Poľnohospodárskej
platobnej agentúry.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje:
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Hradnej podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení príslušných ustanovení Štatútu obce Veľká Hradná, jednomyseľne
schvaľuje
uzatvorenie mandátnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností v súvislosti
s bankovou zárukou vo výške 49.000,- Eur prevzatou Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 3331575951, IČ DPH: 2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej
len ,,banka") na účel:
prijatia zálohovej platby od PPA na projekt :
„Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná“
Opatrenie č. 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č. 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov
a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov.
Hlasovanie:

za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav
Kašička, Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
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d) Prítomný poslanec Ing. Pavol Ježík navrhol vyplatenie finančnej odmeny za pôsobenie
starostky obce minimálne jeden mesačný plat, v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platených
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Poslanci prijali:
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 23. 5. 2018 jednomyseľne schvaľuje
navýšenie základného platu starostu obce o 50 % zákonom určeného funkčného platu na
obdobie od 1. 5. do 30. 6. 2018.

Hlasovanie: za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

e) Milan Ježík predseda Telovýchovnej jednoty informoval že náklady na činnosť TJ stúpajú,
požiadal aby energie a hospodára platila obec. Ďalej uviedol, že sa zvýšila poistka za autobus.
Rozpočet žiada navýšiť o 3000,00 Eur. Starostka s návrhom, aby hospodára a energie platila
obec nesúhlasila, navrhla navýšiť dotáciu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením rozpočtu
pre Telovýchovnú Jednotu sumou o 3000,00 Eur. Poslanci prijali k úpravám rozpočtu
nasledovné:

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje:
A: Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
- Tvorba a použitie rezervného fondu na budovanie a opravu miestnych komunikácií.
V príjmovej časti rozpočtu ide o tvorbu rezervného fondu vo výške 84.371,53 Eur. Vo
výdavkovej časti rozpočtu v kapitálových výdavkoch ide o použitie na prepojenie miestnej
komunikácie medzi II. a III. etapou vo výške 59.743,15 Eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu
v bežných výdavkoch ide o opravu miestnych komunikácií po obci a budovanie miestnej
komunikácie na III. etape vo výške 24.628,38 Eur.
Príjmy:
46 453 Tvorba RF 84.371,53 Eur
Výdavky:
46 717001
46 635006

0443
0443

Použite MERF 59.743,15 Eur
Použitie MERF 24.628,38 Eur
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B: Rozpočtové opatrenie č. 5/2018
- Zmena rozpočtu v príjmovej časti – kapitálové príjmy – poskytnuté finančné prostriedky
z Enviromentálného fondu na „Zateplenie obvodového plášťa objektu základnej školy
a materskej školy“ vo výške 95.000,00 Eur.
111 322002 95000,00 Eur
- Zmena rozpočtu príjmovej časti – bežné príjmy - úprava výnosu dane z príjmov podľa údajov
z www.finance.gov.sk vo výške 16.554,00 Eur.
41 111003 16.554,00 Eur
- Zmena rozpočtu vo výdavkovej časti navýšenie : bežné výdavky: Vodovod - nastavenie ATS 814,00 Eur. Telovýchovná Jednota – 3000,00 Eur, oprava kanálov v obci a nákup autobusových
zastávok, v celkovej výške 22.614,00 Eur.
0630
0810
0451
0620

637004
642002
635006
633004

Automatická tlaková stanica 814,00 Eur
Telovýchovná Jednota
3000,00 Eur
Oprava kanálov
10. 000,00 Eur
Autobusové zástavky
8 800,00 Eur

C: Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
- Navýšenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Veľká Hradná – výdavková časť –
bežný rozpočet – originálne kompetencie na základe vykonaných opatrení od školskej inšpekcie ,
v celkovej výške o 3.846,00 Eur.
41 09601 Školská jedáleň
41 09111 Materská škola
Hlasovanie:

611 tarifný plat 1.305,00 Eur
611 tarifný plat 2.541,00 Eur

za

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Oprava kódov zdroja krytia a ekonomickej klasifikácie na kapitole miestna komunikácia na
základe Metodického usmernenia daňového úradu – finančné prostriedky na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na
akciu „Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná“. Celkové príjmy a výdavky
sa nemenia.

Zápisnica OZ č. 2/2018

Príjmy:
1AG2
111
1AG2
1AG1

312001
322001
322001
322001

Hlasovanie: za
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- 74.841 Eur
- 24.947 Eur
+ 24.947 Eur
+ 74.841 Eur

Výdavky:
1AG2 717001 0443 - 74.841 Eur
111
717001 0443 - 24.947 Eur
1AG2 717001 0443 24.947 Eur
1AG1 717001 0443 7484,00 Eur

6 - Milan Ježík, Ing. Pavol Ježík, Jozef Kyjac, Ing. Stanislav Kašička
Hana Beňová, Ing. Vladimír Guňovský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 21:45 hod.

.......................................................
Bc. Anna Petríková, starosta obce

..........................................................
Milan Ježík, zástupca starostu

..........................................................
Ing. Pavol Ježík, overovateľ

..........................................................
Ing. Stanislav Kašička, overovateľ

