Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 09.12. 2017
___________________________________________________________________________

Prítomní: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce
Poslanci: Ján Korček
Dušan Kalis
Peter Hulák
Marián Šprlák
Mária Skorušová
Anna Harmatová
Jozef Planieta
Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení.
Úprava rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.
Rozpočet obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2018 – 2020
Schválenie odpredaja obecného pozemku parcela reg. C-KN č. o výmere 3 podľa GP –
ako prípad hodný osobitného zreteľa Milanovi Vojtečkovi, Hladovka č.73, 027 13
Hladovka, ktorý sa nachádza pred záhradkou rodinného domu s.č.73.
8. Návrh VZN č. 4/2017 obce Hladovka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce
Hladovka.
9. aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce
10. Rôzne
- Schválenie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2017
- Predĺženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017
- Schválenie zmluvy o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č.
40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka
- Majetok obce na vyradenie.
11. Interpelácie poslancov.
12. 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.
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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,
Dušan Kalis, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta).
Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.
K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Dušan Kalis 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. 156/2017 - 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, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna
Harmatová, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu 4 – Úprava rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017
Starosta vyzval ekonómku obce a ekonómku ZŠ, aby informovali poslancov o zmene
rozpočtu.
Úprava rozpočtu zohľadňuje aktuálne plnenie – presun rozpočtovaných prostriedkov podľa
skutočného plnenia k 31.12.2017.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.157/2017 - OZ
a/ prerokovalo úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Marián Šprlák, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu č. 5 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka Anna Hutlasová, ktorá oboznámila
poslankyne a poslancov s náplňou práce a činnosťou, na ktorú sa sústredí v priebehu 1. polroka
2018. Zo strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu kontrolnej činnosti.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.158/2017 - OZ
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a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Marián Šprlák, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu č. 6 - Rozpočet obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2018 – 2020
Návrh bol zverejnený dňa 24.11.2017 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní pred
jeho schválením. E-mailovou poštou každý poslanec dostal návrh rozpočtu. Do dnešného
nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka. Rozpočet je vyrovnaný a priority obce
zohľadnené. Kontrolórka obce podala stanovisko k rozpočtu v ktorom konštatuje, že celkový
rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v súlade s predpismi obce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.159/2017 - OZ
a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2018 – 2020
b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Hladovka na rok
2018 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020
c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka bez programovej štruktúry na rok
2018
d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2019-2020.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Marián Šprlák, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu č. 7 - schválenie odpredaja obecného pozemku parcela reg. C-KN č.385/11 o
výmere 3m2 zast. plocha, podľa GP – ako prípad hodný osobitného zreteľa Milanovi
Vojtečkovi, Hladovka č.73, 027 13 Hladovka, ktorý sa nachádza pred záhradkou
rodinného domu s. č. 73.
Starosta informoval, že na zasadnutí OZ dňa 13.10.2017 bol uznesením 143/2017-OZ
schválený zámer predaja pozemku parcela reg. C-KN č. o výmere 3 m2, ktorý sa nachádza
pred záhradkou rodinného domu s.č.73 v prospech Milana Vojtečka. Do dnešného dňa nikto
nevzniesol námietku, zámer bol zverejnený na stránke obce ale aj na úradnej tabuli obce
Hladovka. K žiadosti prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 160/2017 - OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13212 zapísané na LV
č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 17883377-36/2016 zo dňa
28.7.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.385/11 zastavané plochy
o výmere 3 m2 v prospech Milana Vojtečka, Hladovka 73 za kúpnu cenu vo výške 0,0341/m2,
čo za celú prevádzanú plochu o výmere 3 m2 činí 0,11 Eur.
b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13212 zapísané na LV č.
1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 17883377-36/2016 zo dňa 28.7.2016
zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.385/11 zastavané plochy o výmere
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3 m2 v prospech Milana Vojtečka, Hladovka 73 za kúpnu cenu vo výške 0,0341/m2, čo za celú
prevádzanú plochu o výmere 3 m2 činí 0,11 Eur.
Pozemok parcely reg.“C“ č.385/11 svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom
parc.reg. “C“ č.385/10 predzáhradkou rodinného domu súp.č.73 v Obci Hladovka, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre
prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa §9a ods.8 písmeno e/ zákona
č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v z. n. p. a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov.
c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce.
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. 8 - Návrh VZN č. 4/2017 obce Hladovka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na
území obce Hladovka.
Návrh bol zverejnený dňa 24.11.2017 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou
poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č.4/2017. Do dnešného nebola vznesená žiadna
požiadavka ani pripomienka.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.161/2017 - OZ
a/ prerokovalo VZN č. 4/2017 obce Hladovka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka.
b/ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Hladovka.
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. 9 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce
1. Komasácia
K 30.11.2017 bola na stránke PPA zverejnená výzva č. 24/PRV/2017 na predkladanie
žiadosti o poskytnutie NFP pre podopatrenie č. 4.3, časť c), teda vypracovanie vykonanie PPÚ
– tu je odkaz http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-24-prv-2017/8496
Financovanie nových PPÚ je teda v tomto PRV zabezpečené, problémom je ako vždy
verejné obstarávanie. Obstarávať by malo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
momentálne stále nie sú odsúhlasené súťažné podklady, po tom čo boli predložené na priamu
kontrolu na ÚVO.
Obstarávať sa projekty budú, ale sa budú musieť prehodnotiť časové harmonogramy,
či výber samotných k. ú. vzhľadom na rozsah PÚ a krátkosť času, ktorý je k dispozícii. Čas na
realizáciu sa skráti zo 60 mesiacov na 54 mesiacov. Zoznamy obcí sa menia, ale Obec Hladovka
v zozname realizácie ostala.

4

2. Asfaltovanie okolo školy
Obec Hladovka vložila časť finančných prostriedkov do zaasfaltovania okolo ZŠ s MŠ
Hladovka. Celkové náklady na zrealizovanie položenia asfaltu okrem zaasfaltovania v rámci
realizácie projektu Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka na čiastku
4 458,17 Eur.
3. Realizácia kultúrno-spoločenských akcii v obci Hladovka za rok 2017
 Projekt: „Jeden Duch...“ Hladovka 28.01.2017
 Projekt: „Jeden Duch...“ Vitanová 30.04.2017
 Deň rodiny – 21.05.2017
 Odpust - 15.08.2017
 Projekt: „Jeden Duch...“ Čimhová 28.10.2017
 60. rokov Detského FS Goral – 28.10.2017
 Posedenia so staršími občanmi pri príležitosti mesiaca november – úcta k starším
občanom obce – 29.10.2017
 Tanečný dom - 18.11.2017
 Mikuláš - 6.12.2017
 Uvítanie do života - 17.12.2017
4. Realizácia úspešných projektov 2017 v obci Hladovka
4.1 – „Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ v Hladovke“. Dňa 6.3.2017 bola obci
Hladovka odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa. Rekonštrukciou osvetlenia cvičebného
priestoru sa dosiahne úspora na svietení cca o 120% .
4.2 – „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“. Je

potrebné ešte zrealizovať dovybavenie informačných tabúľ a vypracovať monitorovaciu
správu.
4.3 – „Jeden duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej
kultúry“. Projekt v Obci Hladovka bol už zrealizovaný. Ukončenie projektu je 31.12.2017.
4.4 - Obec získala repasované hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 148 v hodnote
118 033,86,- Eur. Momentálne je Tatra je na reklamácií – slabšie brzdí a preteká spojkový
valček.
4.5 - DSI DATA v zmysle dodatku bolo v roku 2017 položená sieť optického káblu hlavnou
cestou a ulicou za kostolom. Na budúci rok sa budú realizovať ulice Pod ogrodami a ulica Poza
domy. Obec počíta v rozpočte s výdavkami, na predĺženie stĺpov cca 10 000,- Eur
4.6 – „Vybudovanie ČOV + kanalizačnej siete pre ZŠ s MŠ Hladovka 238“.
Realizácia projektu prebehla v čase od 05.07.2017 do 28.08.2017. Kolaudovalo sa 04.09.2017.
Zhotoviteľ diela J.M.H. s. r. o., M. Rázusa 454 , 033 01 Liptovský Hrádok dielo dokončil
v zmysle Zmluvy o dielo.
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Rozpracované projekty:
Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického vybavenia v Základnej
škole s Materskou školou v Hladovke v hodnote = 220 421,95
- Z toho žiadosť na IROP – 170 292,45 eur
- Výška nenávratného finančného príspevku: 161 777,83 eur
- výška spolufinancovania – 8514,62 eur
- obec musí investovať v prípade úspešnosti 50 129,50 eur
2.
Kamerový systém v obci Hladovka
Rozpočet výdavkov pozostáva výlučne z kapitálových výdavkov, ktoré sú vo výške
20 458,16 €. Z tohto celkového rozpočtu je dotácia 16 366,46 € a vlastné zdroje sú vo výške
4 091,70 €.
1.

3.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice .
Požadovaná čiastka 27 452,84 eur

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 162/2017 - OZ
a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu o plnení rozvoja obce.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna
Harmatová, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 10 – Rôzne
10.1. Schválenie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2018
Na rok 2018 si nájomníci bytového domu č.198 podali žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv. Obyvatelia sa správajú disciplinované.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 163/2017 - OZ
a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2018
b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2018
c/ poveruje starostu podpísaním dodatku k nájomným zmluvám na bytové jednotky.
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.
10.2. Schválenie 3-izbového nájomného bytu bytového domu 198
Starosta informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí sa nedoriešila otázka pridelenia
bytu po vysťahovaní Matúša Huláka. Obec eviduje 4 uchádzačov s trvalým pobytom v obci
o 3-izbové nájomné byty v bytovom dome 198. Žiadosti si podali: Jana Štendová, rod.
Šumylová, Hladovka 198, Marián Šprlák, Hladovka 232, Mário Jaš, Hladovka 299 a Mgr. Jana
Hrubcová, Hladovka 271.
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 164/2017 - OZ
a/ prerokovalo pridelenie 3-izbového bytu
b/ schvaľuje 3-izbový nájomný byt pre žiadateľa Mariána Šprláka, Hladovka 232
c/ poveruje starostu podpísaním Zmluvy o prenájme bytu pre Mariána Šprláka, Hladovka 232.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 4 poslanci (Ján Korček, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 3 poslanci ( Dušan Kalis, Jozef Planieta, Peter Hulák). Návrh bol prijatý.
10.3. Predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017
Starosta obce informoval, že túto službu obci vykonáva Poľnohospodárske družstvo Suchá
Hora už niekoľko rokov. Cena za odhrňovanie zostala nezmenená. Odhŕňanie sa vykonáva pri
snehovej pokrývke 5 – 7cm alebo na základe pokynov starostu a podľa potreby.
Poslanci nepredložili iný návrh. Vyjadrili spokojnosť s doterajšou službou PD Suchá Hora.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.165/2017 - OZ
a/ prerokovalo predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2018
b/ schválilo predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2018
c/ poveruje starostu podpísaním zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Suchá Hora
a Obcou Hladovka na odhŕňanie snehu v obci Hladovka 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.
10.4. Predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č.
40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka
Starosta informoval, že je potrebné opätovne uzavrieť
zmluvu o výpožičke
poľnohospodárskeho traktora Zetor/7011 s nákladným prívesom a pracovného stroja UrsusOstrovek K 162 od 1.1.2018 do 31.12.2018. Dôvodom uzavretia zmluvy o výpožičke je
skutočnosť, že obec doposiaľ nedisponuje žiadnym mechanizmom, ktorým by sa dali
vykonávať práce v prospech obce. Starosta konštatoval, že v roku 2018 by sa tento problém
mal vyriešiť.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.166/2017 - OZ
a/ prerokovalo predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona
č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka do 31.12.2018
b/ schválilo predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č.
40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka do 31.12.2018.
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.
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10.5. Majetok obce určený na vyradenie k 30.11.2017
Starosta predniesol poslancom návrh na vyradenie majetku, ktorý z dôvodu opotrebenia,
ukončenia životnosti a neopraviteľnosti inventarizačná komisia navrhla na vyradenie podľa
priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Poslanci sa s návrhom oboznámili a následne
ho schválili.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 167/2017 - OZ
a/ prerokovali Návrh na vyradenie majetku
b/ schvaľuje Návrh na vyradenie majetku
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 4 poslanci (Ján Korček, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 3 poslanci ( Dušan Kalis, Jozef Planieta, Peter Hulák). Návrh bol prijatý.
10.6. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
V súlade s požiadavkou aj audítora aj našou, predložila ekonómka, zoznam pre budúcnosť
ako celku nepoužiteľnej projektovej dokumentácie z obdobia rokov 2009 až 2011, ktorá je
vedená na účte 042 v účtovníctve obce Hladovka. Vyradením tejto dokumentácie z vyššie
uvedeného účtu nebude táto skartovaná, ale vedená v rámci archivácie dokumentov, avšak ako
celok nepoužiteľná v investičných zámeroch obce Hladovka.
Jedná sa o nasledovné projektové dokumentácie:
042 1 11
Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Hladovka v hodnote 11482,01 Eur a
042 1 716 21 Zberný dvor v Hladovke v hodnote 3165,82 Eur.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 168/2017 - OZ
a/ prerokovalo Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
b/ schvaľuje Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície
/ Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Hladovka v hodnote 11 482,01 Eur a Zberný dvor
v Hladovke v hodnote 3 165,82 Eur /.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 4 poslanci (Ján Korček, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 3 poslanci ( Dušan Kalis, Jozef Planieta, Peter Hulák). Návrh bol prijatý.
10.7. Žiadosť Augustína Šprláka, Hladovka 300 o súhlas s prevádzkou a prevádzkovými
hodinami súvisiacimi s otvorením predajne kvetinárstva.
Starosta informoval, že dňa 29.11.2017 bola na obec Hladovka doručená žiadosť od
Augustína Šprláka, Hladovka 300 o odsúhlasenie prevádzkových hodín predajne – obchodu
kvetinárstva, rozličného tovaru, darčekového tovaru a tovaru pre dom a záhradu s miestom
podnikania Hladovka 134. Predajňa má byť do prevádzky uvedená od 1.1.2018. Prevádzkové
hodiny: Pondelok-Piatok 8,00 – 16,00 a Sobota 8,00 -13,00.
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 169/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Augustína Šprláka, Hladovka 300 o súhlas s prevádzkou a
prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne kvetinárstva a rozličného tovaru.
b/ schvaľuje žiadosť Augustínovi Šprlákovi, Hladovka 300 o súhlas s prevádzkou
a prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne kvetinárstva a rozličného tovaru.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec. Návrh bol prijatý.
10.8. Vzdanie sa odmeny poslanca
Pracovníčka obce podala informáciu, že k 1.1.2018 predložili čestné vyhlásenie poslanci
Marián Šprlák a Jozef Planieta, v ktorom prehlasujú, že sa vzdávajú odmeny poslanca a člena
komisie. Vzdanie sa odmeny si uplatňujú na obdobie do 31.12.2018.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 170/2017 - OZ
a/ berie na vedomie vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie Mariána Šprláka a Jozefa
Planietu na obdobie do 31.12.2018.
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 11- Interpelácie poslancov
Peter Hulák, ktorý organizuje stolnotenisový turnaj a naplánovaný bol na december 2017
oznámil a zároveň navrhol preložiť turnaj na január-február 2018, nakoľko víkendy v decembri
sú obsadené inými akciami.
K bodu 9 – Záver
Nakoľko program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do
diskusie sa neprihlásil nikto, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Mgr. Helena Harmatová.............................

........................................................
PhDr. Marián Brnušák
starosta obce
Overovatelia:
Dušan Kalis ..........................................................
Anna Harmatová ...................................................
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