
Z á p i s n i c a  

z 3. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 22.04.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

 Peter Hulák 

 Dušan Kalis 

 Mária Skorušová 

 Anna Harmatová 

 Jozef Planieta 

 Marián Šprlák 

 

Neprítomný: O 

Ďalší prítomní: Mgr. Helena Harmatová 

  Členovia PSU Hladovka : Karol Škvarek, Jozef Ťapaj, Jozef Bugaj, Ján Beľa, 

       Ľubomír Maslák, Augustín Šimala, Karol Greš 

 

PROGRAM:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbáru Obce Hladovka o pridelenie miestnosti 

do vlastníctva PSU Hladovka v spoločenskom dome Obce Hladovka 

5. Žiadosť p. Františky Chovančákovej o odkúpenie obecného pozemku za účelom 

prístupu k rodinnému domu. 

6. Voľba kontrolóra Obce Hladovka na obdobie 6 rokov 

7. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Hladovka, Hladovka 

45 

8. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hladovka 

9. Návrh Registratúrneho poriadku Obce Hladovka 

10. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

11. Rôzne:  

Žiadosť MŠ Hladovka o pridelenie dotácie na výročie 50 rokov od založenia MŠ 

Hladovka 

Informácie o vysporiadavaní cesty za domami 

Príprava akcie: „Stavanie mája“ 

Naplánovanie akcií na rok 2016 

Iné. 

12. Interpelácia poslancov 

13. Záver. 

 

 

 

 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných 

a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 7 a zasadnutie je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom 3. zasadnutia OZ a požiadal o zmenu 

a doplnenie programu/bod č.8-9/. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za predložený 

program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 7 poslancov (Ján Korček, 

Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ján Korček a Anna Harmatová 

Zapisovateľka: Mgr. Helena Harmatová 

  

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení  

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.22/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 4 –  Žiadosť Pozemkového spoločenstva urbáru /PSU/ Obce Hladovka 

o pridelenie miestnosti do vlastníctva PSU Hladovka v spoločenských priestoroch 

kultúrneho  domu Obce Hladovka 

Starosta konštatoval, že na predošlom zasadnutí bola DHZ Hladovka prednesená žiadosť 

o poskytnutie kancelárskych priestorov, resp. aby miestnosť, ktorá slúži aj PSU bola 

k dispozícii iba hasičom. Problém je z uskladnením techniky a hasičských uniforiem. 

Na základe tejto požiadavky, starosta so situáciou oboznámil členov PSU, ktorý následne 

predložili žiadosť o pridelenie miestnosti /do vlastníctva/ v spoločenských priestoroch 

kultúrneho domu. Prílohu žiadosti tvorí aj zápisnica zo zasadnutia výboru PSU Hladovka zo 

dňa 10.12.2005. V zápisnici žiadali bývalú starostku Máriu Kendralovú, aby kanceláriu dostali 

do vlastníctva z dôvodu, že na výstavbu spoločenských priestorov v kul. dome poskytli 

finančné prostriedky vo výške 500 000 Sk.-viď príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 23/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelení a prevode miestnosti do vlastníctva PSU Hladovka 

v spoločenských priestoroch  kultúrneho domu. 

b/ neschvaľuje prevod miestnosti do vlastníctva PSU Hladovka v spoločenských priestoroch  

kultúrneho domu. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  



Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu č. 5 – Žiadosť p. Františky Chovančákovej o odkúpenie obecného pozemku za 

účelom prístupu k rodinnému domu. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa od Františky Chovančákovej, bytom Suchá Hora 29, ktorá žiada o predaj 

časti pozemku parcela reg. C-KN č.237/3 o výmere 58 m2, ktorý sa nachádza pred záhradou 

menovanej z dôvodu vybudovania prístupu k rodinnému domu s.č.29. Jedná sa o 

majetkoprávne usporiadanie pozemku a z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve 

obce výnimka, podľa § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. 

K žiadosti prebehla diskusia. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 24/2016 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Františky Chovančákovej o predaj časti pozemku parcela reg. C-KN 

č.237/3 o výmere 58 m2 v k. ú. Hladovka– ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

b/  schvaľuje zámer predaja pozemku parcela reg. „C“ č. 237/3 ostatné plochy, evidovanej na 

LV č.1142 v k. ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v celku v prospech Františky 

Chovančákovej, bytom Suchá Hora 29. Celková výmera pozemku je 58 m2. Jedná sa o 

majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza pred záhradou menovanej z dôvodu 

vybudovania prístupu k rodinnému domu č.29. Z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo 

vlastníctve obce výnimka, podľa § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 6 - Voľba hlavného kontrolóra obce: 

Starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka uznesením č. 18/2016 zo dňa 

26.02.2016 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hladovka s určením 

požiadaviek a náležitosti prihlášky. Vyhlásenie voľby bolo dňa 1.3.2016 vyvesené na úradnej 

tabuli obce Hladovka a na internetovej stránke Obce Hladovka. Prihlášku s predpísanými 

náležitosťami a prílohami kandidáti mali doručiť najneskôr do 04.04.2016 do 12. hod. Do 

uvedeného termínu boli podané dve kandidátky a to v poradí Anna Hutlasová a Štefánia 

Motýľová. Voľba hlavného kontrolóra sa vykonala tajným hlasovaním. Podmienky na miesto 

hlavného kontrolóra Obce Hladovka splnili obe uchádzačky. 

Výsledky volieb hlavného kontrolóra Obce Hladovka: 

Anna Hutlasová – 6 hlasov 

Štefánia Motýľová – 1 hlas 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra Obce Hladovka Annu Hutlasovú. 



Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 25/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie žiadosti predložené uchádzačkami na funkciu kontrolóra Obce Hladovka. 

b/ za hlavného kontrolóra Obce Hladovka v tajnom hlasovaní bola zvolená Anna Hutlasová. 

c/ za hlavného kontrolóra Obce Hladovka v tajnom hlasovaní nebola zvolená Štefánia 

Motýľová. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 7– Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, 

Hladovka 45, 02713 Suchá Hora 

Návrh predložil starosta obce s odôvodnením, že Obec Hladovka doteraz nemala zásady 

vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy. Zároveň konštatoval, že všetky podklady 

k tvorbe VZN  boli doručené elektronickou poštou členom OZ. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 26/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.1/2016, ktorým sa stanovujú zásady vybavovania sťažností 

v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, Hladovka 45. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č.1/2016 ktorým sa stanovujú zásady vybavovania sťažností 

v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, Hladovka 45. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hladovka 

Starosta obce predložil návrh s odôvodnením, že došlo k podstatným zmenám v legislatíve, ale 

aj prijatím nového zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol platnosť 

dňom 18.4.2016. Zároveň informoval, že návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Obce Hladovka taktiež doručil členom zastupiteľstva elektronickou poštou.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 27/2016-OZ 

a/ prerokovalo Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, 

Hladovka 45, 027 13 Hladovka.  

b/ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 



 K bodu 9.  Návrh registratúrneho poriadku 

 

V zmysle platnej legislatívy sa mení nový registratúrny poriadok. Do platnosti vstúpi dňom 

1.7.2016. Starosta obce informoval OZ Hladovka a jeho spracovaní. Štátnemu archívu 

v Dolnom Kubíne bude prednesený na schválenie. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 28/2016-OZ 

a/ prerokovalo návrh Registratúrneho poriadku Obce Hladovka. 

b/ berie na vedomie návrh Registratúrneho poriadku Obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č.8 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce: 

1. Komasácia 

Podľa dostupných informácii prebehlo prvé hodnotenie uchádzačov na ministerstve vnútra – 

zhotoviteľov. Boli podané námietky, ministerstvo ich zamietlo a pokračuje sa ďalej v procese 

– Ministerstvo vnútra SR vo výbere zhotoviteľa diela. Otváranie obálok bol stanovený termín 

07.04.2016. Koncom mesiaca začne výberová komisia na ministerstve vnútra posudzovať 

ponuky uchádzačov.  

2. Orezanie  a skrášlenie okolia na cintoríne. 

Zamestnanci obce nám skrášlili okolie nielen na cintoríne, ale aj okolo MŠ, obecného úradu. 

V rámci jarných prác, orezanie tuji dokonale zvládli. 

3. Prečistenie kanálov 

OVS a. s. Dolný Kubín na základe žiadosti Obce Hladovka vykonala v mesiaci marec 

prečistenie kanalizačného potrubia pod ZŠ  1.-4. v Hladovke. Kanál bol na 18 m zanesený. 

Zhotovili aj kamerový snímok. Na prečistenie OVS spotrebovala  3 m3 vody. Dočistil sa aj 

kanál od bytovky. Celkovo sa vyčistil kanál od bytovky po hlavnú cestu. Celkové náklady za 

kontrolu potrubia kamerovým systémom a prečistenie kanálu od bytovky až po hlavnú cestu 

boli vo výške  482,- Eur. Týmto spôsobom nebol od roku 1962 kanál čistený. 

4. Oprava kanálu. 

Na nižnom konci, smerom ako sa odbočuje do Lažísk sa prepadol kanál. Vznikla diera 

o rozmeroch 0,5 x 1m. Na základe upozornenia občanov obec  vykonala opravu.  

5. Upratovanie okolo cyklotrasy. 

Dňa 6.4.2016 bola na kontrole Komisia STS Krakov na dodržanie podmienok zhotovenia 

cyklotrasy. Prešli celú cyklotrasu od Trstenej po Suchú Horu. Zhodnotili, že cyklotrasa ako 

stavba je postavená v prírode a napĺňa cieľ celej myšlienky, ktorou je historicko – kultúrno - 

prírodná cesta.  



Dňa 11.4.2016 hlavný partner projektu zorganizoval spoločný prejazd úseku z Hladovky do 

Nového Targu. Týmto dňom sa ukončil oficiálne projekt cyklotrasy a do 2 týždňoch bude 

spracovaná záverečná správa STS Krakov. Na úseku cyklotrasy komisia nezistila žiadne 

nedostatky. Korekcie - financie z EU nebudú krátené.  

6.Výber miestnych daní a poplatok za komunálny odpad 

Výber miestnych daní k dnešnému dňu je na úrovni 84,93%. K dnešnému dňu sa vybralo 

19 709,80 Eur. 

7. Obec začala s vysporiadaním cesty poza domami. 

Prvá časť zmluvy bola pripravená medzi vlastníkmi pozemkov a obcou. Najprv sa urobia 

zmluvy, ktoré je možne urobiť bez GP. Nasledovať budú kúpne zmluvy, na ktoré bude potrebný 

GP a nakoniec  sa budú riešiť neznámi vlastníci. Starosta postupuje v zmysle uznesenia OZ 

č.12/2016 zo dňa 26.02.2016 a na základe  verejného súhlasného stanoviska občanov obce 

Hladovka, ktoré vyjadrili na zhromaždení občanov dňa 17.1.2016. Skonštatoval, že proces bez 

pomoci poslancov OZ sa bude veľmi ťažko realizovať. 

8. DSI DATA v zmysle dodatku pokračuje v príprave výstavby optického káblu v obci. Sme 

v štádiu, kde máme súhlasné stanoviská od Telekomu, Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, OÚ životného prostredia, od policajného zboru, SPP. Je potrebné mať stanoviská 

aj od SSE, Orange SSC Dolný Kubín. Nesúhlasné stanovisko nám dala OVS a.s. Dolný Kubín. 

Problém ma Obec Vitanová, ale rieši ho aj Obec Hladovka, nakoľko vykonáva stavebné 

konanie pre všetky obce. Stretnutie a hľadanie možnosti s OVS a. s. Dolný Kubín sa bude konať 

26.04.2016. 

9. Realizácia projektov 

9.1 -  Na riešenie havarijnej situácie – vybudovanie kanalizačnej siete a septiku pre  ZŠ 

Hladovka obec dostala dňa 24.02.2016  dotáciu vo výške 60 000,- Eur – spolu je to 95 000 

Eur. Sú to kapitálové príjmy, ktoré je možne použiť do dvoch rokov. Máme predbežné súhlasné 

stanoviska dotknutých orgánov. Dobudovanie kanalizácie a pripojenie na čističku  bytovky, 

MŠ, obecného úradu a kostola budeme musieť dofinancovať z rozpočtu obce.  

9.2 - Ministerstvo školstva SR - projekt „Rekonštrukcia telocvične“, konkrétne rekonštrukcia 

osvetlenia telocvične ZŠ v Hladovke. Celkové náklady sú vo výške  21 998,46 Eur.  Dňa 

23.3.2016 na stránke MŠ SR vyšiel zoznam úspešných projektov a medzi nimi je aj naša obec. 

Na kapitálové výdavky - na výmenu a rekonštrukciu osvetlenia v telocvični sme získali 

13 000,- Eur. Obec bude spolufinancovať z vlastných zdrojov 4000,- Eur a na bežné výdavky 

sme získali 2100,- Eur a doplácať budeme z rozpočtu obce 210,- Eur. Bežné výdavky sú určené 

na vybavenie telocvične.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 29/2016-OZ 

a/ berie na vedomie predloženie projektu „Rekonštrukcia telocvične“. 

b/ ruší uznesenie 16/2016 písm.b, zo dňa 26.02.2016. 

c/ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične“ vo výške min. 30% 

z rozpočtovaných nákladov a zároveň  úpravu rozpočtu obce – RO č.2. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 



Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

9.3 - Obec Hladovka bola úspešná pri získaní finančných prostriedkov vo výške 5000,- Eur na 

projekt Revitalizácia verejného priestranstva v Obci Hladovka. Obec pracuje na verejnom 

obstarávaní. Realizácia projektu po podpísaní zmluvy s environmentálnym fondom by sa mala 

realizovať v mesiaci máj. Vyhodnotenie ponúk bude dňa 25.04.2016.  

9.4 - Ministerstvo financií - Bola zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácií na individuálne potreby 

obce – „Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Hladovka“. Vyhodnotenie výzvy bude v mesiaci 

jún.  

9.5. Príprava na verejné obstarávanie na „Stavbu miestnej komunikácie“  Bušová – Birešová. 

Najprv je potrebné vykopať rigoly a potom frézovaný asfalt natiahnuť finišérom v množstve 

1000 ton a zavalcovať.  Ak nám bude chýbať asfalt bude potrebné ho dokúpiť od SC ŽSK. 

Starosta je v jednaní s Ing. Oršuliakom, riaditeľom SC D. Kubín. Práce by mali prebiehať 

v mesiaci máj 2016. 

Starosta dal do pozornosti, že už tento rok 2016 Obec Hladovka získala formou dotácií zo ŠR 

a eurofondov : 

 Iveco DAILLY -  114 100,- Eur 

 Havarijný stav ZŠ Hladovka - 60 000,- Eur 

 Rekonštrukcia telocvične - 15 100,- Eur 

 Revitalizácia verejného priestranstva - 5 000,- Eur 

 Dotácia pre DHZO – 2 000,-Eur  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 30/2016 - OZ  

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

poskytnutých dotáciach. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11. Rôzne 

 Žiadosť MŠ Hladovka o pridelenie finančných prostriedkov na výročie 50 rokov od 

založenia MŠ Hladovka 

Starosta predniesol žiadosť  zástupkyne pre MŠ Hladovka o poskytnutie finančných 

prostriedkov  na 50. výročie založenia MŠ Hladovka. Podujatie s bývalými zamestnancami 

materskej škôlky je naplánované na mesiac jún 2016.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 31/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť MŠ Hladovka o poskytnutie finančných nákladov na podujatie:  

„ 50 rokov“ od založenia MŠ Hladovka 

b/ schvaľuje preplatenie nákladov max. do výšky 400 Eur pre MŠ Hladovka na podujatie:  



„ 50 rokov“ od založenia MŠ Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: Peter Hulák  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Príprava akcie v najbližšom období 

Starosta predniesol, že najbližšou kultúrnou akciou v obci je stavanie mája. O program sa 

postará vedúca folkl. skupiny pri ZŠ Anna Harmatová. O občerstvenie  sa postará obec. 

Ďalej informoval, že dňa 26.06.2016 je naplánovaná akcia „Deň rodiny“. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 32/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie pripravované kultúrne akcie: „Stavanie mája a Deň rodiny“. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke 

Z rozhodnutia o plate kontrolóra vyplýva 1x polročne schvaľovať odmenu. Z dôvodu 

ukončenia volebného obdobia k 30.4.2016 sa odmena prerokovalo skôr. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 33/2015 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 12/2015-04/2016. 

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

od 12/2015-04/2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Určenie výberovej komisie na otváranie obálok pre verejné obstarávanie 

Starosta oboznámil poslancov, že v týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie na realizáciu 

prác v rámci projektov. Je potrebné určiť členov na otváranie obálok. Návrh: Peter Hulák, Anna 

Harmatová, Dušan Kalis, Ľubomíra Kalisová a Helena Harmatová.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 34/2015 - OZ  

a/ prerokovalo členov na otváranie obálok v rámci verejného obstarávania. 

b/ schvaľuje členov na otváranie obálok v rámci verejného obstarávania: Peter Hulák, Anna 

Harmatová, Dušan Kalis, Ľubomíra Kalisová a Helena Harmatová.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 



 Plat starostu 2016 

Informáciu podala p. Harmatová, že s účinnosťou od 1.01.2016 došlo k vypusteniu /§4 ods.4 / 

povinnosti každoročne prerokovať plat starostu. Zákonodarca to odôvodnil nadbytočnosťou, 

pretože plat starostu je upravovaný automatický podľa údajov o priemernej mzde, pričom vždy 

môže OZ tento plat zvýšiť až o 70% v súlade  s §4 ods.2.  Znamená to, že OZ môže na základe 

svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení schváliť zmenu platu 

starostu kedykoľvek, keď to uzná za vhodné. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 35/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o plate starostu s účinnosťou od 01.01.2016 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11 - Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

K bodu 12 – Záver 

Nakoľko program 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do 

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

 

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

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

 

Overovatelia:  

Ján Korček ..............................................  

Anna Harmatová.......................................... 

 

 

 

 

 

 


