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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 01.03.2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček - PN 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

  Dušan Buš, veliteľ DHZO 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu  nového poslanca 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Správa DHZ Hladovka za rok 2018 a plán úloh na rok 2019 

6. Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2018 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

8. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia  

9. Návrh plánu kultúrno spoločenských a športových podujatí v obci 

10. Rôzne 

- Projekt – Wifi pre Teba 

- Projekt IROP Vybavenie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia 

- Chválenie/neschválenie prebytočného majetku - OA VW GOL 

- Informácie o príprave projektov na rok 2019 

11. Interpelácie poslancov  

12.  Záver  

 

 

Ad 1: Otvorenie  

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice boli určení: Petra Huláka a Stanislava Buša 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 
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Ad 3: Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu  nového 

poslanca 

       Starosta obce Hladovka oznamuje, že s účinnosťou od 05.02.2019 zanikol mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Hladovke Dušanovi Bušovi v zmysle § 25 ods. 2) písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť 

„Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad v Hladovke.   

 Starosta obce skonštatoval, že v zmysle §51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do samosprávy obcí na uprázdnený mandát v obecnom zastupiteľstve nastupuje za poslanca OZ 

ako náhradník - kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo voľbách v roku 2018. 

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, 

nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  

 Na základe týchto skutočností vyzval starosta obce p. Ing. Ľubomíra Hutlasa, ktorý 

nasleduje ako prvý náhradník podľa výsledkov volieb. Ing. Ľubomír Hutlas mandát poslanca 

neprijal. Starosta výzva ďalšieho náhradníka v poradí  p. Dušana Kalisa, ktorý dňa 01.03.2019 

zložil sľub a stal sa poslancom OZ  v Hladovka. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 26/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Dušana Buša 

b/ konštatuje, že poslanec Dušan Kalis zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 Kontrola plnenia uznesení  

     Starosta obce oboznámil prítomných s programom plánovaného zasadnutia OZ  konštatoval, 

že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a zasadnutie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Keďže neboli žiadne návrhy na jeho zmeny alebo doplnenie, vyzval poslancov na hlasovanie 

za predložený program.   
     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené   

resp. sa plnia v súlade s termínmi.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 27/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 5  Správa DHZ Hladovka za rok 2018 a plán úloh na rok 2019 
    Veliteľ hasičov Dušan Buš, predniesol  „Správu DHZO Hladovka za rok 2018“ – viď príloha 

zápisnice. Zároveň bol predložený plán na rok 2019. Starosta konštatoval, že po stretnutí, ktoré 

mal s hasičmi sa dohodli, že hasiči budú nápomocní pri všetkých akciách obce, ktoré budú 
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obcou organizované. Zároveň poďakoval všetkým hasičom DHZO a DHZ Hladovka za aktívnu 

činnosť a spoluprácu.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 28/2019 - OZ  

a/ prerokovalo správu DHZ Hladovka za rok 2018 a plán úloh na rok 2019 

b/ berie na vedomie správu DHZ Hladovka za rok 2018 a plán úloh na rok 2019 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

AD. 6  Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2018 

 

      OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2018. Ekonómka Mgr. Helena Harmatová 

informovala prítomných o plnení jednotlivých položkách rozpočtu viď. príloha rozpočtu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 29/2019 - OZ  

a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2018 

b/ schvaľuje čerpanie  rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2018 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 7 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018“ Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.30/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad. 8 - Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce:  

 

 Informácie o realizácií projektu „Kompostoviská“. 

Zrealizoval sa projekt: „Predchádzanie vzniku biologický rozložiteľných komunálnych 

odpadov“. 

     Obec získala finančné prostriedky v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23. 

Kompostoviska sa záujemcom rozdali v mesiaci január 2019. Starosta podotkol, že občania 

obce nemali záujem o kompostoviska a do určeného termínu museli zamestnanci osobne 

oslovovať občanov, aby si kompostoviska zobrali. Rozdávali sa zadarmo s tým, že 
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o kompostovisko sa bude musieť postarať občan a v prípade kontroly v priebehu 5 rokov 

preukázať, že biologický odpad kompostuje. Obec rozdala občanom 91 komposterov. 

 V počte 35 ks bola doručená  na základe objednávky publikácia „Čarovná Orava“ v celkovej 

hodnote 577 Eur. V publikácii  sú prezentované všetky obce na Orave, teda aj naša obec. 

Obec objednala aj historické mapy a turistické mapy ako aj reprezentačné predmety obce. 

 Komasácia – podľa dostupných informácii bola zrušená súťaž na VO na zhotoviteľa. Podľa 

dostupných informácií, obstarávateľ VO sa odvolal na UVO. Starosta podotkol, že dúfa, že 

to opäť niekto nestopne, nezastaví. Na realizáciu potom budú 3 roky. 

 Obec pracuje na projekte, ktorý je zameraný na podprogram č.3- Údržba ihrísk, štadiónov 

a inej športovej infraštruktúry v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

v programe Podpory rozvoja športu na rok 2019, ktorú vyhlásil Úradu vlády SR. Rozpočet 

je pripravený na čiastku 18 198,98 eur. Spoluúčasť obce 5 %. 

 Obec s objednala kúpu dvojkolesovej vlečky, ktorá bude dodaná na budúci týždeň. Cena 

s DPH 3 900 Eur. 

 Informácia o založení od 1.1.2019 nového  Spoločného stavebného úradu v Trstenej. Od 

1.2.2019 na žiadosť starostu obce nastala zmena pracovníčky, ktorá bude robiť v oblasti 

stavebného konania pre Obec Hladovka a tou je Bc. Katarína Polakevičová. 

 Obec Hladovka podala dňa 22.10.2018 na Úrad práce a rodiny do Námestova žiadosť 

o zamestnanosť Anny Petrákovej v zmysle § 50j zákona o zamestnanosti. Žiadosť obce bola 

schválená a od 1.12.2018 je menovaná zamestnaná na dobu 9 mesiacov. Úrad práce bude  

prispievať vo výške 80% spolu s odvodmi na zamestnanca. Zvyšných 20%  dofinancuje 

obec. 

 V roku 2018 sme získali  finančné prostriedky formou dotácie vo výške 13 500,- Eur na 

Rekonštrukciu-stavebné opravy kultúrneho domu. Realizácia projektu musí prebehnúť do 

konca roka 2020. 

 Starosta informoval poslancov, že podáva projekt na dotáciu –„Výmena strešnej krytiny na 

budove obecného úradu“.  Potrebné je žiadosť spracovať a zaslať na MF SR do 30.3.2019. 

Celková hodnota požadovanej dotácie  je v maximálnej výške 15 000 Eur, ktorú môže MF 

poskytnúť. Spoluúčasť obce by mala byť cca 2700 Eur. 

 Starosta ďalej informoval, že je potrebné opätovne urobiť geometrické zameranie cesty Poza 

Domy - časť od rodinného domu Daniela Hutlasa ml. po trafostanicu. Cesta je užívaná inak 

ako je vysporiadaná.  Starosta podotkol, že dúfa, že nebudú problémy s vysporiadaním cesty.  

 Starosta apeloval na poslancov, že nám pribudla povinnosť, ktorú štát preniesol z občanov 

na samosprávu čiže obec. Z toho dôvodu bude potrebné nakúpiť techniku na odhŕňanie 

chodníkov ako je napr. malotraktor s príslušenstvom v hodnote cca 35 000 eur.  

Obec Hladovka vyhlásila v dňoch 16.1 do 18.1.2019 mimoriadnu situáciu pri odstraňovaní 

snehu z chodníkov miestnych komunikácií v Hladovka. Celkové náklady dosiahli čiastku  

2 862 Eur. Prácu vykonávalo PD Suchá Hora. Obec prostredníctvom  Okresného úradu, 

odboru krízového riadenia požiadalo o refundáciu uvedených nákladov. Starosta uviedol, že 

z jeho pohľadu urobil všetko,  aby bolo zabezpečené odhŕňanie snehu nielen na miestnych 

komunikáciách,  ale aj chodníkoch.  

 Starosta ďalej poslancov informoval, že požiadal o stanovisko Základnú školu s materskou 

školou k „obedom zadarmo“. Základná škola žiada od 1.9.2019 navýšenie rozpočtu vo výške 

nákupu technického vybavenia:  kotol, panva, konvektomat, chladnička, mraznička, regály, 

hrnce a odparovač vo výške 23 000 Eur. Ďalej navýšenie rozpočtu o 9 000 Eur na personálne 

obsadenie o 2,5 kuchárky naviac. Ďalej navrhujú, aby sa každé dieťa podieľalo na úhrade 

réžie aspoň vo výške 0,25 centov, čo predstavuje na mesiac 5 eur/dieťa.  Ďalej požaduje 

prerobenie priestorov kuchyne aj skladov, prerobenie celej garáže na skladové priestory. 

Všetky tieto náklady má znášať obec. Predpokladané náklady starostu sú vo výške cca 



5 
 

50 000 Eur. Starosta dal priestor poslancom na vyjadrenie a požiadal poslancov o úpravu 

rozpočtu a nájdenie finančných prostriedkov. Bližšie sa tým budú zaoberať na najbližšom 

zasadnutí. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 31/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

 

Ad. 9 – Kultúrno – výchovná činnosť v obci na rok 2019 

 

 Páračky a maškarný ples dňa 02.03.2019 

 Stavanie mája  

 Deň rodiny 

 Odpustová slávnosť – svätá omša pri kríži 

 Deň dôchodcov 

 Mikuláš 

 Uvítanie detí do života 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 32/2019 - OZ  

a/ prerokovalo informácie týkajúce sa kultúrno-výchovnej činnosti v obci na rok 2019 

b/ schvaľuje kultúrno-výchovnú činnosť v obci na rok 2019 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.10 – Rôzne 

 

10. 1 - Projekt Wifi pre Teba“.  

 

Obec bola úspešná a medzi prvými žiadateľmi získala projekt z Úradu vlády / kód výzva 

OPII-2018/7/1-DOP/ pod názvom „Wifi pre Teba“. Obec sa bude podieľať na spolufinancovaní 

projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 %, čo predstavuje 499,50 Eur. Je to projekt, ktorý 

ocenia hlavne mladí občania obce , mládež a deti. Na verejných priestranstvách bude po dobu 

5 rokov zadarmo pre občanov internet. Sú to nasledovné miesta: okolie obecného úradu, 

zastávky, MŠ, základnej školy, kultúrneho  domu. Budú vybudované bezplatné wifi zóny. Na 

budúci týždeň sa podpíše zmluva z výhercom VO, ktorou sa stala TJ control Varín. Realizácia 

projektu by sa mala uskutočniť do júna 2019. 

 

10.2 -  IROP ŽSK– „Vybudovanie odborných učební vrátanie technického vybavenia“ 

 

 Starosta zhrnul realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie odborných učební vrátane 

technického vybavenia“. Bol nám schválený nenávratný finančný príspevok na celkovú sumu 

170 142,45 Eur cez Integrovaný ROP z operačného programu 302000- Integrovaný regionálny 

operačný program. Celý projekt bol vyhodnotený v rámci ŽSK na 5. mieste. Obec žiada na 
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projekt celkovú výšku oprávnených nákladov 170 292,45 Eur, z toho obec prispieva 

v spolufinancovaní príspevku z vlastných zdrojov 8 514,62 Eur + neoprávnené náklady vo 

vybavenosti učební vo výške 1 885,98 Eur.  

  Celý projekt bol rozdelený na 4 verejné obstarávania /ďalej VO/: 

1) VO stavebná časť, ktorá bola zhotoviteľom odovzdaná dňa 15.10.2018. Začala sa 

príprava na kolaudačné konanie. Vyjadrili sa všetky orgány štátnej správy, na kontrolu 

bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín - hygiena, kde zhodnotili, že 

všetky normy a legislatívne predpisy boli dodržané. Kolaudácia by  mala prebehnúť  do 

dvoch týždňov. Stavebné práce - neoprávnené stavebné náklady, ktoré obec musí 

vynaložiť z vlastných zdrojov vo forme finančných prostriedkov vo výške  40 644,45 

eur na vyrovnanie podláh, stien, urobenie stropov a priečok ako aj ich zateplenie, 

zavedenie  energií, urobenie sanity a odpadov a pod. Oprávnené náklady sú v sume 

36 134,39 eur. Stavebná časť projektu bola vyfakturovaná vo výške 76 778,84 Eur . Obec 

už urobila rozvody vody a kúrenia na III- NP v celkovej hodnote 2 241,99 eur a to v tej 

časti, kde sa len niekedy budú vytvárať učebne. 

2) VO na vybudovanie učební IKT. Jedná sa o počítačovú miestnosť, ktorá bude vybavená 

novou technikou v celkovej výške 30 240,54 eur. Z VO spomínanú najnižšiu cenovú 

ponuku dala  PC Slovakia s. r. o. Trstená. Obci vznikli nad náklady na IKT učebni vo 

výške 2169 eur. Oproti zmluve, kde nám boli priznané finančné prostriedky na IKT 

učebňu sa zvýšili nad náklady o 493,13 eur. Je podpísaná kúpna zmluva a dodávka 

celého vybavenia spolu s montážou ma byť realizovaná do 31.3.2019. 

3) VO na vybavenie učební – nábytok. Celkovo sa vytvoria a technicky vybavia 

nasledujúce učebne: polytechnická učebňa (učebňa technická, pracovného vyučovania), 

počítačová učebňa (učebňa IKT), jazyková učebňa a biologicko/chemická učebňa. 

Nábytok do všetkých učebni sa súťažil jedným VO. Víťazom VO je  Riljak s.r.o. 

Oravský Podzámok. Celkovo vysúťažená hodnota VO nábytku je vo výške 32 133 eur. 

Neoprávnené náklady, ktoré vznikli medzi Zmluvou o NFP IROP ŽSK a vysúťaženou 

cenou sú 565,57 eur. Je podpísaná kúpna zmluva a dodávka celého vybavenia spolu s 

montážou ma byť realizovaná do 31.3.2019. 

4) VO na vybavenie učební – didaktické pomôcky sa súťažia ako technické vybavenie do 

polytechnickej učebne a biologicko-chemickej učebne. Prvé kolo VO dopadlo veľmi zle, 

do súťaže sa nikto neprihlásil a muselo sa opätovne vyhlásiť VO. Dnes je celé VO na 

kontrole na ŽSK. Na budúci týždeň budeme vedieť či je VO v poriadku. Didaktické 

pomôcky ponúkla za najnižšiu cenu PC Slovakia s.r.o. Trstená. V zmysle zmluvy 

dodanie tovaru majú zabezpečiť  do 70 dni od objednávky. Ak všetko pôjde podľa plánu 

projekt by sa mal ukončiť do 30.6.2019. Obec musela požiadať o predĺženie celého 

projektu. Podľa pôvodnej zmluvy máme celý projekt ukončiť do konca apríla 2019, čo 

nie je reálne z dôvodu, ktoré vzniklo prostredníctvom VO. Hodnota vysúťažených 

didaktických pomôcok je 75 587,98. Nad náklady v sume 1354,25 musí zaplatiť obec. 

Vznikli rozdielom medzi schválenými finančnými prostriedkami v zmluve o NFP IROP 

ŽSK a VO. Celkové neoprávnené náklady za učebne predstavujú finančnú záťaž vo 

výške 4 054,88 eur  + stavebná časť (voda + kúrenie) 2 241,99 = 6 296,87 eur. Cena 

práce, ktorú robila oprávnená osoba na  VO p. Ing. Šafrová,  TEMAKO Tvrdošín bude 

3000 Eur s DPH a cena projektového manažéra  3700 Eur. Do ceny sa nepočíta práca 

starostu, ktorý na projekte pracuje 3 roky. Starosta poznamenal, že všetko má zmysel, 

keď sa vytvoria reálne podmienky pre naše deti, pre ich štúdium. Obec Hladovka bude 

mať učebne, ktoré na okolí nebude mať žiadna obec ani mesto. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 33/2019 - OZ  

a/ prerokovalo informácie týkajúce sa projektu IROP ŽSK– „Vybudovanie odborných učební 

vrátanie technického vybavenia“  

b/ berie na vedomie informáciu o projekte IROP ŽSK– „Vybudovanie odborných učební 

vrátanie technického vybavenia“  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

10.3 – Schválenie/neschválenie prebytočného majetku – osobný automobil 

VOLKSWAGEN  GOLF 1,4. 

     Starosta predložil návrh poslancom o schválení/neschválení prebytočného majetku obce – 

os. automobilu VOLKSWAGEN  GOLF 1,4. 

 V zmysle platnej legislatívy musí obec postupovať nasledovne: v prvom rade sa osobný 

automobil  VW Golf TS 960AN schváli ako prebytočný majetok obce. Nasleduje vyhotovenie 

zámeru na odpredaj neupotrebiteľného majetku obce alebo vyšrotovanie spomínaného 

osobného automobilu. Zámer musí byť vypracovaný v súlade so Zásadami o nakladaní s 

majetkom obce a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a zverejnený na 

webovom sídle obce.  

Os. automobil  nie je  schopný a bezpečný po technickej stránke - sú skorodované prahy, dvere, 

blatníky. V marci 2019 konči aj osvedčenie o technickej spôsobilosti a kvôli technickému stavu 

vozidla cez STK neprejde. Golf  ma 13 rokov. Najazdených má 171 536 km. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 34/2019 - OZ  

a/ prerokovalo schválenie prebytočného majetku – os. automobilu  VOLKSWAGEN  GOLF  

b/ schvaľuje ako prebytočný majetok - os. Automobil  VOLKSWAGEN  GOLF 

c/ odpredaj prebytočného majetku na základe vyhotoveného a zverejneného zámeru 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
 

10.4 - Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke     

    Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili prácu kontrolórky a navrhli výšku odmeny za 

obdobie 11/18-02/2019.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 35/2019 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 11/18-02/2019.  

b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie  

od11/18-02/2019. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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10.5 – Úprava rozpočtu – RO č. 1      

      Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce - RO č.1 v rámci rozsahu určeného OZ-

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých 

prostriedkov zo ŠR. Vo februári nám boli refundované výdavky vo výške 50% /10746 Eur/ 

z EFRR – z mikroprojektu 2017 „Jeden duch po oboch stranách hranice“.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.36 /2019-OZ 

a/ berie na vedomie RO č.1 v rámci rozsahu určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef 

Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

10.6  - VZN č.4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom 

  

     Starosta predložil  návrh zistený kontrolórkou obce, ktorá pri kontrole o poplatkoch zistila, 

že máme v platnosti VZN č.4/2012, ktoré má byť zrušené, nakoľko máme v platnosti od 

9.12.2016 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obecným úradom- uznes. OZ č.86/2016. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.37 /2019-OZ 

a/ ruší VZN č.4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef 

Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 11 Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 12 - Záver 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Nakoľko program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  bol vyčerpaný a do 

diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta obce tak ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová............................. 

 

 

 

          .................................... 

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

 

Overovatelia: Peter Hulák 

                       Stanislav Buš 

 


