
Z Á P I S N I C A

z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hladovke,

konaného dňa 27.12.2010  o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny                                           

Program zasadnutia:

Štátna hymna
1 . Otvorenie zasadnutia 
2.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej
      volebnej komisie)
3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
4.  Zloženie sľubu poslancov
5.  Vystúpenie novozvoleného starostu
6.  Schválenie programu zastupiteľstva
7.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8.  Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií
9.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich 
predsedov, prípadne ďalších členov komisií
11. Rôzne: Rozpočet na rok 2011

             Určenie platu starostu obce
 Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka z poslancov
 Iné 
12.Diskusia
13.Návrh na uznesenia

14.Záver.

1.  Ustanovujúce  zasadnutie  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva  začalo  slovenskou  štátnou 
hymnou a následne ho oficiálne  otvorila  starostka  obce,  ktorá  privítala  prítomných a odovzdala 
slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Ľubomíre Kalisovej. 

2.  Predsedníčka  miestnej  volebnej  komisie  informovala  o výsledkoch  volieb  do  orgánov 
samosprávy  obce  konaných  27.11.2010.  Následne  odovzdala  opätovne  zvolenej  starostke  obce 
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení a popriala im vo výkone 
ich funkcií veľa úspechov. 

3. Opätovne zvolená starostka obce Mária Kendralová zložila zákonom predpísaný sľub, ktorého 
znenie prečítala a následne sa pod jeho písomné vyhotovenie podpísala, čím sa ujala funkcie vo 
volebnom období 2011-2014. Podpísaný sľub starostu tvorí prílohu zápisnice. 



4.  Poslanec  PhDr.  Marián  Brnušák  prečítal  znenie  sľubu  poslanca  obecného  zastupiteľstva 
a následne sa všetci zvolení poslanci podpísali pod jeho písomné vyhotovenie, čím sa ujali svojich 
funkcií. Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu zápisnice.

5. Po zložení sľubov vystúpila so svojim príhovorom starostka obce.  Stručne v ňom zhodnotila 
končiace sa volebné obdobie a vyjadrila presvedčenie, že novozvolené obecné zastupiteľstvo bude 
pokračovať vo všetkom dobrom, čo dokázalo to končiace a že všetci poslanci dokážu v zmysle pred 
chvíľou  zloženého  sľubu  povýšiť  záujmy  obce  nad  všetky  ostatné  záujmy.  Poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva popriala veľa úspechov. 

6. Starostka obce konštatovala, že zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7, teda 
zasadnutie je schopné rokovať a uznášať sa. Následne poslanci jednomyseľne schválili  program 
ustanovujúceho zasadnutia a starostka určila Mgr. Helenu Harmatovú za zapisovateľku zápisnice, 
PhDr. Mariána Brnušáka a Petra Huláka za overovateľov zápisnice a uznesenia.

7. Poslanci prerokovali potrebu poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Na návrh starostky sa zhodli,  že  povereným poslancom bude Ján Korček,  za ktorého hlasovali 
všetci prítomní poslanci. 
Za zástupcu starostu, starostka poverila Mariána Šprláka, ktorý už v tejto funkcii pracoval.

V ďaľšom bode starostka navrhla zriadenie obecnej rady, ktorá by mala mať zastúpenie z každej 
politickej strany za HZDS Ján Korček, za KDH Mária Skorušová, za NEKA PhDr. Marián Brnušák 
a zástupca Marián Šprlák poslanci hlasovali všetci za.
Prerokovali potrebu zriadenia komisií obecného zstupiteľstva a zaradenie poslancov do komisií:
   -  pre  sociálnu,  finančnú  a  správy majetku  obce:  členovia  Mária  Skorušová,  PhDr.  Marián  

Brnušák, Mgr. Helena Harmatová a Ľubomíra Kalisová.
– pre kultúru,  mládež,  školstvo a šport:  Peter Hulák,  Ján Korček, Štefan Škrabek a  Karol 

Škvarek
– pre ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažnosti:  PhDr. Marián Brnušák, Mária 

Skorušová, Ján Korček a Marián Šprlák
– pre ochranu verejného záujmu: Dušan Kalis, Štefan Škrabek a Peter Hulák. (zloženie iba 

z poslancov)
Na najbližšie zasadnutie predložiť ďalšie navrhnuté osoby, ktoré by boli ochotné pracovať 
v niektorej z komisii. Za príslušné uznesenia hlasovali všetci poslanci.
Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka – návrh na delegovanie členov za obec boli 
navrhnutí:  Štefan  Škrabek,  Peter  Hulák  a  PhDr.  Marián  Brnušák  poslanci  tento  návrh 
schválili jednomyseľne. 

V uvedenom bode poslanci jednomyseľne zriadili 4 stále komisie na volebné obdobie 2010-2014. 
Starostka priblížila prítomným náplň a poslanci rozhodli, že voľba členov bude verejná. Mandátová 
komisia konštatovala, že všetci navrhnutí členovia spĺňajú podmienku byť volení a po vykonaných 
verejných voľbách volebná komisia  konštatovala,  že voľby prebehli  podľa platných zásad a ich 
výsledky sú platné. Za príslušné uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci.

Poslanci  sa  oboznámili  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  NR  SR  č.  253/1994  Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov a zobrali  na vedomie informáciu o začatom legislatívnom procese na novelizácii  tejto 
právnej  normy,  pričom  účinnosť  novely  sa  predpokladá  od  1.3.2011.  Následne  poslanci 
jednomyseľne určili starostke plat v rovnakej výške, ako jej bol určený aj v uplynulom volebnom 
období.  (Zákl.plat  a  50% odmena).  Tento  návrh  bol  podporený  6  poslancami  1  bol  proti  /ten 



požadoval zvýšenie zákl.platu/ s platnosťou do novelizácie zákona.

V rôznom bol prerokovaný: Návrh rozpočtu na rok 2011. Viď príloha. Poslancami bol jednohlasne 
schválený.
Zároveň bolo odsúhlasené vypracovanie projektu a geometrického plán na reguláciu Jelešne.

V diskusii vystúpili: 
- Dušan  Škrabek  so  svojim  príhovorom,  kde  všetkých  poslancov  vyzval  k  zodpovednosti, 

diskrétnosti, aby si vážili dôveru voličov a funkciu poslanca brali predovšetkým ako službu nie 
ako honor a každému poslancovi aby išlo o spoločne dobro.

- Predseda Ing.  Karol  Paríža poprial  všetkým veľa pracovných ale  i  osobných úspechov,  aby 
spolupráca medzi obcou a družstvom bola aspoň taká ako doposiaľ.

- Riaditeľka školy predniesla námietku, ktorú má voči využívaniu telocvične. Jednoznačne v tom 
nie je poriadok, je potrebné zvoliť nejaký systém a zodpovednosť. Riešenie nepožaduje hneď je 
potrebné si ho premyslieť a spoločnými silami poriešiť.

- Pár slovami sa prihovoril  p. Farár Golvoň, ktorý ďakoval za doterajšiu spoluprácu, ktorú si 
veľmi cení, poprial všetkým hlavne Božie požehnanie a uistil všetkých o jeho modlitbách na 
tento úmysel.

Vzhľadom k tomu, že nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starostka diskusiu ukončila.  

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Mgr. Helena Harmatová. Uznesenie bolo schválené, 
pričom všetci prítomní poslanci hlasovali za jeho prijatie bez zmien a doplnkov.

Vzhľadom  k tomu,  že  program  zasadnutia  bol  týmto  vyčerpaný,  starostka  obce  poďakovala 
všetkým prítomným za aktívnu účasť, popriala im príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný 
nový rok a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

V Hladovke 27.12.2010

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová      ______________________

Overili: PhDr. Marián Brnušák           ______________________

              Peter Hulák                            ______________________

Mária Kendralová
starostka obce

                                            

                                 



UZNESENIE 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hladovka

konaného dňa 27.12.2010

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka:

A:  BERIE NA VEDOMIE:

1. Správu predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 
konaných dňa 27.11.2010.

2. Vystúpenie starostky obce 
3. Programový rozpočet pre roky 2012-2013

B:  KONŠTATUJE, ŽE:

- Opätovne zvolená starostka obce Mária Kendralová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 
obce.

- Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva: PhDr. Marián Brnušák, Peter Hulák, Dušan 
Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Štefan Škrabek a Marián Šprlák
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

C:  POVERUJE:

1. Poslanca Jána Korčeka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3. tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Poslanca Mariána Šprláka na funkciu zástupcu starostky obce

D:  ZRIAĎUJE  PRE TOTO ZASADNUTIE DOČASNÉ KOMISIE:

1. Návrhovú komisiu.
2. Mandátovú komisiu. 
3. Volebnú komisiu.

E:  VOLÍ  DO DOČASNÝCH KOMISIÍ:

1. Mgr. Helenu Harmatovú – za predsedníčku a Jána Korčeka za člena návrhovej komisie.
2. Annu Hutlasovú – za predsedu a Petra Huláka za člena mandátovej komisie. 
3. Máriu Skorušovú – za predsedníčku a Dušana Kalisa za člena volebnej komisie.

F:  UKLADÁ:

1.  Návrhovej  komisii  sledovať  priebeh  rokovania,  predkladané  návrhy a  obsah  diskusie  a 
predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, aby 
sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
2.  Mandátovej  komisii  overiť  doklady  o  zložení  sľubu  novozvoleného  starostu  a 
novozvolených poslancov a zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu 
alebo poslanca a podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 
zastupiteľstva.
3.  Volebnej  komisii  dohliadať  na  priebeh  volieb,  vykonávať  v  prípade  tajného  hlasovania 
sčítanie  hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.



G:   ZRIAĎUJE  NA VOLEBNÉ  OBDOBIE  2011-2014  OBECNÚ  RADU  A TIETO  STÁLE 
KOMISIE 

- Obecnú radu
- Komisiu sociálnu, finančnú a správy majetku obce.
- Komisiu pre kultúru, mládež, školstvo a šport.
- Komisiu na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností.
- Komisiu na ochranu verejného záujmu.

H:  VOLÍ ČLENOV OBECNEJ RADY A STÁLYCH KOMISIÍ NA VOLEBNÉ OBDOBIE 
2011-2014 NASLEDOVNE:

       1. Obecnú radu v zložení:  Ján Korček, Mária Skorušová, PhDr. Marián Brnušák a Marián  
Šprlák

2. Komisia sociálna, finančná a správy majetku obce:
            členovia:  Mária Skorušová, PhDr. Marián Brnušák, Mgr. Helena Harmatová  a Ľubomíra
            Kalisová.

3. Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport:
            členovia Peter Hulák, Ján Korček, Štefan Škrabek a Karol Škvarek

4. Komisia na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností:
            členovia PhDr. Marián Brnušák, Mária Skorušová, Ján Korček a Marián Šprlák

5. Komisia na ochranu verejného záujmu:
            členovia Dušan Kalis, Štefan Škrabek a Peter Hulák. 
    
I:  SCHVAĽUJE:

1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Programový rozpočet na rok 2011
3. Spracovanie projektu a geometrického plánu na reguláciu Jelešne

J:  DELEGUJE:

1.  Za  zástupcov  obce  v Rade  školy  pri  ZŠ  s MŠ  Štefana  Škrabeka,  Petra  Huláka  
     a PhDr. Mariána Brnušáka

K:   URČUJE:

1. V súlade so zákonom č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a mesačnú 
odmenu vo výške 50 % z takto určeného platu do novelizácie zákona.

Overili:        PhDr. Marián Brnušák             ....................................

                               Peter Hulák                   ...................................

V Hladovke 27.12.2010                                                                            Mária Kendralová
                                                                                                                       starostka obce
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