Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 17.02. 2016
___________________________________________________________________________

Prítomní: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce
Poslanci: Ján Korček
Peter Hulák
Dušan Kalis
Mária Skorušová
Anna Harmatová
Jozef Planieta
Neprítomný: O
Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce
Dušan Buš, veliteľ DHZO
Stanislav Brnušák
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Poškodenie cesty „Za domami“
5. Správa DHZ Hladovka za rok 2016 a plán úloh na rok 2017
6. Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2016
7. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia
8. Smernica č. 1/2017 o požiarnom poriadku v obci
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
10. Kultúrno-výchovná činnosť v obci
11. Rôzne - Interpelácie poslancov
12. Návrh na uznesenie
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 obecného zasadnutia a požiadal poslankyne
a poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. 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: Peter Hulák 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. 97/2017 - 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 – Poškodenie cesty „Za domami“
Starosta obce informoval, „že dňa 13.02.2017 o 13.00 hod. bola starostovi Obce Hladovka
nahlásená občanmi obce udalosť, že cesta „Za domami“ v úseku od k.ú. Suchá Hora, t.j. od
Stanislava Gallasa záhrady až po záhradu Stanislava Brnušáka, Hladovka 276, je poškodený
povrch zrekonštruovanej obecnej cesty v úseku cca 245m. Poškodenie cesty nastalo v dôsledku
ťahania drevnej hmoty-stromov traktorom, ktorý mal na kolesách lesné reťaze, ktoré sa do
povrchu obecnej cesty vrezávali a následne ju poškodzovali. Na ceste sa nenachádzala súvislá
snehová vrstva. O 13.45 hod. starosta vykonal obhliadku poškodenej cesty a po konzultácii
s niektorými poslancami telefonicky oznámil o 13.50 hod. Oddeleniu OR PZ SR v Trstenej
(ďalej len „polícia“) poškodenie obecnej cesty „ Za domami“. Polícia poškodenie cesty
zdokumentovala – nafotila úseky poškodenej cesty. Následne na miesto obhliadky bol prizvaný
aj Stanislav Brnušák, ktorý potvrdil, že obecnú cestu poškodil naozaj on. Ospravedlnil sa
a prisľúbil opravu na spomínanom úseku v dĺžke 245m na vlastné náklady. Obecná cesta na
miestach poškodenia bude opravená a to spôsobom zhutnenia povrchu a poškodená plocha
zaliata asfaltom. Ďalej starosta obce vyzval Stanislava Brnušáka, aby sa dňa 17.02.2017
zúčastnil obecného zastupiteľstva, kde sa dohodne spôsob a kedy sa uskutoční oprava
poškodenej obecnej cesty“.
Stanislav Brnušák sa zasadnutia zúčastnil a zdôraznil, že mu je to ľúto a tak ako povedal
starostovi, úsek obecnej cesty, ktorú poškodil na vlastné náklady opraví dohodnutým
spôsobom.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 98/2017 - OZ
a/ prerokovalo poškodenie cesty s p. Stanislavom Brnušákom
b/ ukladá opravu na vlastné náklady obecnej cesty „Za domami“ v termíne do 31.3.2017
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 5 – Správa DHZ Hladovka za rok 2016 a plán úloh na rok 2017
Zasadnutia sa zúčastnil veliteľ hasičov Dušan Buš, ktorý v úvode predniesol „Správu DHZO
Hladovka za rok 2016“ – viď príloha zápisnice. Zároveň bol predložený plán na rok 2017.
Starosta konštatoval, že po stretnutí, ktoré mal s hasičmi sa dohodli, že hasiči budú nápomocní
pri všetkých akciách obce, ktoré budú obcou organizované. Starosta tiež informoval, že obec
v decembri 2016 dala vyškoliť - základný kurz 17 hasičov DHZO pre potreby obce. V mesiaci
marec 2017 budú pre potreby obce vyškolení aj velitelia hasičov, ktoré organizuje OR HaZZ
Dolný Kubín.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 99/2017 - OZ
a/ prerokovalo správu DHZ Hladovka za rok 2016 a plán úloh na rok 2017
b/ berie na vedomie správu DHZ Hladovka za rok 2016 a plán úloh na rok 2017
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 6 – Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2016
OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2016. Účtovníčka informovala prítomných
o plnení jednotlivých položkách rozpočtu.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 100/2017 - OZ
a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2016
b/ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2016
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 7 - Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia
Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce:
1. Z jednotlivých ministerstiev prichádzajú žiadosti o doplnenie jednotlivých projektov o rôzne
ukazovatele alebo oprava chýb a zosúladenie s ukazovateľmi projektov.
 Environmentálny fond – Rozvoj odpadového hospodárstva – BRO v obci Hladovka – cca
167 117,- eur
 Verejné obstarávanie „Rekonštrukcia elektroinštalácie pre ZŠ s MŠ Hladovka“ prebehlo
10.02.2017. Víťazom sa stal ELKOLRN s. r. o., Sihelné 468, s ponúknutou cenou 17 016,89
Eur s DPH. Realizácia diela začína od 27.02.2017- cez jarné prázdniny.
 Verejné obstarávanie – „Výstavba kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka“
prebieha cez európsky vestník. Cena diela pre VO bola stanovená na 210 536,58 EUR bez
DPH. VO bolo uzavreté koncom decembra 2016. V tejto dobe prebieha vyhodnotenie
zákazky. V utorok t.j. 21.02.2017 prebehne otváranie už druhej časti obálok. Za obec je
v komisií starosta PhDr. Marián Brnušák, poslanec Dušan Kalis a odborník pre stavebnú
časť Marián Gembala. Ak nevzniknú problémy zmluva o dielo by mohla byť podpísaná
koncom alebo začiatkom marca 2017. Realizácia diela ma prebehnúť 5. až 8. mesiac 2017.

 Pokračuje sa na projektovej dokumentácií a realizácií projektu Optický prepoj a optická
FTTH sieť Hladovka. Ukončenie celého projektu december 2017.
 Na MF SR bola zaslaná žiadosť o dotáciu podľa výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na
individuálne potreby obce. Ak budeme úspešní mal by sa realizovať projekt Rekonštrukcia
– oprava parkovísk a oplotenia v obci Hladovka. Cena do VO bola stanovená na čiastku
22 245,- Eur.
 Práca s DHZO Hladovka na zavedení evidencii v zmysle zákona 317/2001 o ochrane pred
požiarmi, vyhlášky 611/2006 o hasičských jednotkách a zákona 37/2014 o DHZ.
- Vypracovanie požiarneho poriadku obce Hladovka
- Evidencia strojnej techniky
- Bola vykonaná inventarizácia majetku a navrhnutie majetku DHZO na likvidáciu.
 Starosta poznamenal, že pri inventarizácii majetku boli vyradené aj dva veľké kontajnery,
ktoré nám už nemôžu poslúžiť, nakoľko ani PD nedisponuje nakladačom, ktorý by kontajner
mohol naložiť. Zrejme sa budú musieť predať na šrotovisko.
 Pravdepodobne bol schválený cezhraničný projekt PL/SK: „Jeden duch po oboch stranách
hranice“ 27 627,03- Eur. Výsledky budú známe 24.02.2017.
 Projekt „Na bicykli za prírodným a kultúrnym dedičstvom pohraničného regiónu“ nebol
schválený. V druhej výzve bude potrebne zmeniť smerodajne ukazovatele, aby projekt
prešiel. Ide o do vybavenie cyklotrasy značkami, informačnými tabuľami a oddychovými
zónami.
 Komasácia – podľa dostupných informácii stagnuje. Starosta dostal informáciu, že
rozhodnúť sa ma v mesiaci marec 2017.
 V mesiaci marec 2017 bude odovzdaná do užívania repasovaná Tatra 148. Bližšie
informácie by mali byť po stretnutí s vedením DPO SR a ministerstvom vnútra dňa
19.02.2017.
 Web-stránka obce bola trochu upravená a sprehľadnená. V dokumentoch si občania nájdu
všetky žiadosti. Ak by mal niekto návrh na zdokonalenie a ak to bude v prospech veci určite
sa zrealizuje.
 Obec pracuje na projekte, ktorý je zameraný na základnú školu v rámci výzvy predkladania
projektového zámeru na budovanie a zlepšenie technického vybavenia špeciálnych učební.
Projektový zámer je potrebné predložiť na VÚC do 9.3.2017.
Starosta navrhol dva varianty:
1. variant ekonštrukcia II. nadzemného podlažia /NP/ a to zmenou priečok v dvoch triedach.
2. variant spočíva v dokončení časti III.NP s tým, že učebne jazykovú, biologicko/chemickú
a počítačovú premiestnime na toto podlažie. Investícia z vlastných zdrojov by predstavovala
cca 50 000 Eur. Časť finančných prostriedkov bude z projektu použitá na stavebné úpravy
III. NP. Predpokladaná výška projektu je cca 170 000 Eur. Ak budeme úspešní na prípravu
III. NP obec okrem vlastných prostriedkov zafinancuje 5% t. j. 8 500,- Eur.
Starosta poznamenal, že ak projekt neprejde nebude ani budovanie.
Pozn. V prípade úspešnosti projekt by sa realizoval v roku 2018.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 101/2017 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu starostu o plnení úloh rozvoja obce.
b/ neschvaľuje návrh projektu-variant č.1 – rekonštrukcia II.NP
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.

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 102/2017 - OZ
a/ schvaľuje návrh projektu-variant č.2 – dokončenie časti III.NP s vybudovaním uvedených
učební
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 1 poslanec (Dušan Kalis)
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu 8 - Smernica č. 1/2017 o požiarnom poriadku v obci
Starosta informoval, že Organizácia požiarnej ochrany v obciach je z roku 1999
a nekorešponduje s legislatívou ani skutočným dianím v obci Hladovka. Starosta pripravil novú
Smernicu č. 1/2017 o požiarnom poriadku v obci. Materiály boli poslancom a poslankyniam
zaslané elektronicky pred zasadnutím OZ. Prebehla diskusia. K Smernici č. 1/2017 o
požiarnom poriadku v obci Hladovka neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.103/2017 - OZ
a/ prerokovalo Smernicu č.1/2017 o požiarnom poriadku v obci
b/ berie na vedomie Smernicu č.1/2017 o požiarnom poriadku v obci
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 9 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016“ Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.104/2017 - OZ
c/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
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 10 – Kultúrno – výchovná činnosť v obci
Páračky a maškarný ples dňa 25.02.2017
Na kultúrno - spoločenskú akciu boli prizvaní aj hostia z Poľska, z družobnej Gminy
Raciechowice. Pre zúčastnených bude zabezpečený kultúrny program- DFS Goral Hladovka a
heligonkárov. Po 20.00 hod bude nasledovať maškarný ples. Každá maska bude odmenená.
Spolu s obcou zabezpečuje celú akciu spolok Červeného kríža Hladovka pod vedením Heleny
Kubicovej. Starosta poprosil o pomoc všetkých poslancov.
Odovzdávanie repasovanej špeciálnej techniky DHZO Hladovka – cisterny Tatra 148.
Starosta informoval poslankyne a poslancov, že s veľkou pravdepodobnosťou Ministerstvo
vnútra a jeho zástupcovia, ako aj vedenie DPO SR a ŽSK odovzdá DHZO Hladovka

repasovanú techniku cisternu Tatru 148 dňa 04.03.2017. Starosta apeloval na poslankyne
a poslancov, aby boli nápomocní pri realizácii celej akcie. Medzi pozvanými hosťami budú aj
družobne požiarne zbory z Poľka ako aj z okolitých dedín. Pre všetkých bude pripravené malé
občerstvenie.
Stavanie mája 30.4.2017.
Starosta informoval poslancov, že stavanie mája bude v spolupráci DHZ Hladovka. Obec
zabezpečí máj, výzdobu, hudbu a občerstvenie.
Ďalšie akcie:







Deň rodiny
Odpustová slávnosť – svätá omša pri kríži
60 výročie DFS Goral Hladovka – 10.2017
Deň dôchodcov
Mikuláš
Uvítanie detí do života

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 105/2017 - OZ
a/ berie na vedomie informácie týkajúce sa kultúrno-výchovnej činnosti v obci
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 11 – Rôzne
1. Predvolanie Obce Hladovka na Okresný súd v Námestove dňa 05.04.2017.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o predvolaní na Okresný súd v Námestove vo veci
žalobcu Anny Šprlákovej, bytom Hladovka 111 o pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce.
Starosta požiadal OZ obce Hladovka ako v danej veci má postupovať a aký mandát má
prezentovať na súde.
K objasneniu veci starosta uviedol: Okresnému súdu v Námestove odpovedal, že nesúhlasí so
spôsobom ako žalobkyňa postupovala. V liste sa uvádza, že keby si žalobkyňa podala žiadosť
o odkúpenie pozemku § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa už dnes po dohode s obecným
zastupiteľstvom by vznikol určite kompromis. Starosta obce nemohol súhlasiť zo žalobkyňou
a s uznesením súdu, že predmetný pozemok sa bez akýchkoľvek právnych podkladov ma
dostať do vlastníctva žalobkyne. Starosta obce nemá ani mandát, aby bez súhlasu obecného
zastupiteľstva mohol svojvoľne nakladať s majetkom obce - zákon o nakladaní s majetkom
obce. Žalobkyňa si mala podať žiadosť o predaj časti pozemku vo vlastníctve obce – ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo by sa vyjadrilo a schválilo alebo neschválilo
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce v prospech žalobkyne. Obec môže majetok obce,
ako prípad hodný osobitného zreteľa posúdiť a uznať dôvody, kde 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 k tomu je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. Žalobkyňa
doposiaľ s obcou nekomunikovala a danú vec posunula na súd. Žalobkyňa ani obci Hladovka

nenaznačila, že chce časť obecného pozemku odkúpiť. Žalobkyňa užíva obecný pozemok, ktorý
susedí s miestnou komunikáciou a cesta v týchto miestach je úzka cca 3m. Obec v budúcnosti
chce využiť pozemok na rozšírenie miestnej komunikácie, ktorá vo všeobecnom záujme má
slúžiť všetkým občanom obce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.106/2017 - OZ
a/ prerokovalo predvolanie Obce Hladovka na Okresný súd v Námestove dňa 05.04.2017
b/ nesúhlasí so spôsobom komunikácie a so spôsobom vyvlastnenie
c/ poveruje starostu obce odprezentovať na súde rozhodnutie obecného zastupiteľstva
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.
2. Pozemkové spoločenstvo Urbáru obce Hladovka
Starosta informoval, že dňa 11.02.2017 bola presťahovaná kancelária PSU Hladovka z budovy
obecného úradu do miestnosti v kultúrnom dome. Zároveň informoval, že predsedovi PSU
odovzdal kľúče od vchodu kultúrneho domu, vchodu do sále a kľúče od miestnosti. Pre
zabezpečenie bezpečnosti poslankyne a poslanci odporučili starostovi spísať s predsedom
Urbáru Hladovka hmotnú zodpovednosť alebo iný doklad, aby bola zo strany spomínaného
spoločenstva daná záruka zodpovednosti v čase využívania miestnosti pri pracovných
stretnutiach.
3. Zmluva o odbere odpadu
Starosta obecnému zastupiteľstvu predložil Zmluvu o odbere odpadu uzatvorenú podľa
občianskeho zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch. Starosta po
konzultácii s riaditeľom technických služieb Ing. Jeleníkom, ktorý odoberá komunálny
a separovaný odpad z Obce Hladovka nemal žiadne námietky, aby obec Hladovka podpísala
zmluvu s lokálnou zbernou službou Mariána Ondríka, Liesek na odber druhu odpadu podľa
zmluvy, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.107/2017 - OZ
a/ prerokovalo Zmluvu o odbere odpadu s M. Ondríkom, so sídlom v Liesku
b/ schvaľuje Zmluvu o odbere odpadu s M. Ondríkom, so sídlom v Liesku
c/ poveruje starostu podpísaním Zmluvy o odbere odpadu s M. Ondríkom, so sídlom v Liesku
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.
4. Nájomné byty a starý obecný úrad
 Nájomné prehodnotiť
 Poverenie prípravy zmeny smernice. Vypracovať nové VZN.
5. Žiadosť o prenájom rodinného domu pod súp.č. 44 /Hutlasov/
Starosta predniesol žiadosť Marianny Šprlákovej, ktorá má záujem premiestniť kvetinárstvo do
rodinného domu č.44. Po diskusii poslanci neodporúčajú prenajať starý rodinný dom žiadnemu
záujemcovi. Obec by mala väčšie náklady za platenie revízií, energií ako by bol príjem za

nájom. V súčasnosti je rodinný dom neobývateľný a stalo by obec nemalo finančných
prostriedkov na jeho sfunkčnenie. Je potrebne sa zapodievať, či by nebolo výhodnejšie zrušiť
aj odber el. energie a vody.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 108/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť o prenájom rodinného domu pod s.č.44 Marianne Šprlákovej..
b/ neschvaľuje prenájom rodinného domu pod s.č. 44 Marianne Šprlákovej.
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.
6. Búranie hospodárskych budov pri rodinnom dome č.44.
Z dôvodu výstavby ČOV a na základe povolenie je potrebné odstránenie časti hospodárskych
budov.
Starosta predniesol poslancom, že oslovil poliaka, ktorý po obhliadke prisľúbil vyplatiť 800
Eur za drevo /kresané, dosky/ s tým, že aj rozobratie vykonajú na vlastné náklady. Plech-krytinu
by sme rozobrali za pomoci zamestnanca obce a aktivačných pracovníkov. Ak by ostalo nejaké
drevo, závisí od množstva, môže sa ponúknuť na odpredaj našim občanom.
Starosta zároveň podotkol, že je potrebne opätovné zobrať do prenájmu traktor, vlečku,
buldobager a urobiť zmluvu o výpožičke, nakoľko obec nedisponuje so žiadnou mechanizáciou
a je nám potrebná pri prácach v obci. Obec na základe záznamu o prevádzke bude preplácať
iba pohonné hmoty a nevyhnutné opravy.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 109/2017 - OZ
a/ prerokovalo odpredaj za odplatu dreva z hospodárskych budov
b/ schvaľuje odpredaj za odplatu dreva v hodnote 800,- Eur poliakom s tým, že aj rozobratie
vykonajú na vlastné náklady.
c/ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o výpožičke prac. stroja Ursus - Ostrovek K 162
a poľnohospodárskeho traktora Zetor /7011 s nákladným prívesom BSS na dobu do
31.12.2017. Ak by bola dodaná nová technika pre obec, zmluva sa zruší.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Ján Korček). Návrh bol prijatý.

7. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2015
Starosta podal žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2015 v zmysle
ustanovení §100 nasledovne ZP a v spojitosti s ustanovením §2 odst.2 Zák.č. 253/94 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 110/2017 - OZ
a/ konštatuje, že starosta obce si nemohol vyčerpať dovolenku za rok 2015 v rozsahu 17 dní
ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku a na základe toho
b/ schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi v rozsahu 17 dní
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.
8. Vzdanie sa odmeny poslanca
Pracovníčka obce podala informáciu, že k 19.02.2017 sa vzdal odmeny poslanca a člena
komisie Marián Šprlák.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 111/2016 - OZ
a/ berie na vedomie vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie Mariána Šprláka.
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.
K bodu 12 – Návrh na uznesenie
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 ..............................................
Anna Harmatová ..........................................

