
Z á p i s n i c a  

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 30.04.2019 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček – PN 

                      Dušan Kalis - PN 

 

 

PROGRAM:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Memorandum prorodinnej samosprávy 

5. Schválenie 3-izbového nájomného bytu bytového domu 198 

6. Interpelácie poslancov  

7. 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: Mária Skorušová a Jozef Planieta 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

Ad.3: Kontrola plnenia uznesení  

     Starosta obce oboznámil prítomných s programom neplánovaného zasadnutia OZ  

konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5 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 informoval poslancov, že os. automobil Golf formou 

priameho predaja hnuteľného majetku obce s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk je 

predaný- za najvyššie podanú sumu 1 280,00 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 38/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  



b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4: Memorandum prorodinnej samosprávy 

 

     Starosta predniesol poslancom „Návrh na pristúpenie obce Hladovka k Memorandu 

prorodinnej samosprávy obcí a miest na území SR“ –viď príloha. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 39/2019 - OZ  

a/ súhlasí s pristúpením obce Hladovka k memorandu prorodinnej samosprávy obcí a miest na 

území SR. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslanci (Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Peter Hulák, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 5: Schválenie 3-izbového nájomného bytu bytového domu 198 

Na základe podanej výpovede starosta informoval poslancov o ukončení nájmu bytu Jozefom 

Beľom k 30.4.2019.  

V súčasnosti  eviduje obec 5 uchádzačov s trvalým pobytom v obci o 3-izbové nájomné 

byty v bytovom dome 198.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 40/2019 - OZ  

a/ prerokovalo pridelenie 3-izbového bytu 

b/ schvaľuje 3-izbový nájomný byt pre žiadateľa Mária Jaša, Hladovka 299 

c/ poveruje starostu podpísaním Zmluvy o prenájme bytu pre Mária Jaša, Hladovka 299. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslanci (Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Peter Hulák, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 6 - Interpelácie poslancov. 

 

V diskusii vystúpil poslanec Stanislav Buš s návrhom, aby do kultúrneho domu bolo dokúpené 

náradie na čistenie a umývanie podláh. Zároveň navrhol, aby sa uvažovalo nad vybudovaním 

výťahu.  

Starosta obce reagoval na vystúpenie poslanca Stanislava Buša, kde vybavenie kultúrneho 

domu náradím na čistenie a umývanie podláh bude realizované čo najkratšej dobe. 

K vybudovaniu výťahu v kultúrnom dome starosta oboznámil poslankyne a poslancom, že 

v súčasnej dobe je iná priorita obce ako vybudovanie výťahu v kultúrnom dome a neprichádza 

do úvahy  z dôvodu, že jednak nie je to naplánované v rozpočte obce na rok 2019 a jednak 

z oveľa vážnejšieho dôvodu a to z dôvodu, že obec rieši momentálne zabezpečenie „obedov 

zadarmo“ pre žiakov ZŠ Hladovka. Je naplánovane prebudovanie celej kuchyne, zabezpečenie 

financií pre pracovné sily do kuchyne a najväčšiu položku bude obec stať vybavenie kuchyne. 



Určite dôjde k úprave rozpočtu na rok 2019 z uvedených dôvodov. Všetko sa ma zvládnuť do 

začiatku nového školského roku september 2019. V budúcnosti ak bude vôľa OZ je táto otázka 

vybudovanie výťahu v kultúrnom dome otvorená. 

Viac neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad 7 – Záver 

 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko program neplánovaného 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: Mária Skorušová................................... 

 

                      Jozef Planieta ............................ 

 

 

 

 


