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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 31.05.2019 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček - PN 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Záverečný účet obce za rok 2018 

5. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. roku 2019 

6.   Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.  

7.   Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  

    obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

   dochádzky v základnej škole. 

8.  Schválenie odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016 - 2020 

9. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty  

10. Rôzne 

• Žiadosť Martiny Šprlákovej, Hladovka 204 o súhlas s prevádzkovými hodinami 

súvisiace s otvorením kaderníctva TINA. 

• Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 23.06.2019 

• iné 

11.  Interpelácie poslancov  

12.  Záver.  

 

 

Ad 1: Otvorenie  

 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom plánovaného zasadnutia OZ, ktoré doplnil 

o bod programu 7 -Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 



2 
 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a  

bod programu 8 -  Schválenie odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016 - 2020 

Vyzval poslancov na hlasovanie za predložený program.   
 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Dušan Kalis a Anna Harmatová 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.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. 41/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia aj s jeho doplnením 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

AD. 4 - Záverečný účet obce za rok 2018 

 

     Záverečný účet obce za rok 2018 bol zverejnený dňa 15.05.2019 na vývesnej tabuli a na 

webovej stránke obce.  

K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór obce 

konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a 

odporúča schváliť s výrokom „bez výhrad“. 

Poslanci záverečný účet jednomyseľne schválili spolu s celoročným hospodárením obce s 

výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého 

roka na vrátenie do  rezervného fondu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 42/2019 - OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2018 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2018.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie „bez výhrad“ 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z finančných operácií vo výške 

71 513,37 Eur  na vrátenie do rezervného fondu.  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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Ad.  5 - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2019 

 

Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka ako aj ekonómke ZŠ s MŠ 

Hladovka, aby prítomných poslancov obecného zastupiteľstva informovali o čerpaní rozpočtu 

Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2019. Položky sa plnia priebežne –viď príloha.  

Poslanci boli informovaní aj o úprave rozpočtu obce RO č.2. / príjem dotácii zo ŠR, zvýšené 

výdavky na ZŠ s MŠ, miestny rozhlas .../ 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.43/2019 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2019 

b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2019 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.2 a zároveň berie na vedomie úpravu v rámci rozsahu 

určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad. 6 - Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

 

     Starostom obce bol prednesený „Návrh“ o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hladovka. Návrh bo pripravený a prejednaný v spolupráci so základnou školou. Vytvoriť 

„Návrh“ nebol proces jednoduchý. Bolo potrebné zohľadňovať viacero faktov: náklady na 

réžiu, vybavenosť kuchyne, prijatie nových zamestnancov, finančné pásmo a samozrejme 

financovanie zo strany obce.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.44/2019 - OZ  

a/ prerokovalo návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.  

b/ schvaľuje návrh VZN č.1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 7 - Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. 

 

     Ďalším bodom v poradí bolo schválenie Návrhu VZN o určení školského obvodu základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  
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Do školského obvodu patria automatický žiaci 1. a 9. ročníka z Hladovky a žiaci 5. a 9. ročníka 

zo Suchej Hory. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.45/2019 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č.2/2019  o určení školského obvodu základnej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 8 - Schválenie odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016 - 2020 

 

     Starosta predniesol „Program odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016-

2020“. Je to programový dokument so stratégiou v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom 

na životné prostredie. Zvlášť ide o dosiahnutie  zvýšenia recyklácie odpadov pre oblasť 

komunálneho  a stavebného odpadu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.46/2019 - OZ  

a/ prerokovalo Program odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016-2020 

b/ schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Hladovka na roky 2016-2020 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 9 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty  

 

Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce za posledné obdobie:  

 

• Bola podaná žiadosť na Environmentálny fond na Zateplenie stropu najvyššieho III.NP ZŠ 

s MŠ Hladovka vo výške 22 522,61 eur.  

• Bol vypracovaný cezhraničný projekt cez Euroregión Tatry pod názvom „ Zámok a vidiecka 

chata – nový priestor pre kultúru na Slovensko poľskom pohraničí“. V dôsledku ide o 

vybavenie regionálnej miestnosti, ktorá sa nachádza na hornom poschodí obecného úradu. 

Projekt bol podaný bol dňa 31.5.2019 v hodnote 28 261,71 Eur. /spoluúčasť obce 10%/.  

• Zrealizovali sa  práce na III.NP základnej školy pod názvom “Zhodnotenie podlahovej 

konštrukcie v podstreší III.NP ZŠ Hladovka v celkovej hodnote 18 700 Eur. Na základe 

verejného obstarania bol vybratý   Marek Kukuc zo  Suchej Hory. 

•      Starosta ďalej informoval, že obec na základe žiadosti získala od ŽSK dotáciu na „Deň 

rodiny“ 500 Eur. 

•      Ešte stále prebieha realizácia projektu – „Vybudovanie odborných učební vrátane 

technického vybavenia“. Bol nám schválený nenávratný finančný príspevok na celkovú 
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sumu 170 142,45 Eur cez Integrovaný ROP z operačného programu 302000- Integrovaný 

regionálny operačný program. Z toho obec z rozpočtu má uhradiť 5 % čo predstavuje čiastku  

8 514,62 eur 

IKT učebňa  a jazyková sú už vybavené. Vybavenie - tovar do B/CH a polytechnickej je 

taktiež dodaný. V učebni B/CH vznikli nadnáklady za rozvody elektriky vo výške 1 200 Eur. 

Starosta predpokladá celkove ukončenie projektu v 7/2019.  

 Pre informovanosť poslankýň, poslancov, ale aj celej verejnosti za učebňu IKT 

(počítačová) bola v uhradená čiastka 30 240, 54 eur. Cez IROP ŽSK obec získala 26 202,87 

eur z toho obec zaplatila 5%, čo predstavovalo 1 379,10 eur. Nadnáklady, ktoré obec musela 

zaplatiť za vybavenie učebne IKT, ktoré vznikli z verejného obstarávania predstavovali na 

vybavenie učebne IKT 4 688,57 eur. Učebňa IKT je už vybavená a finančne vysporiadaná. 

Obec sa finančne podieľala v rámci projektu učebne IKT čiastkou 6 067,67 eur. 

 Stavebné práce, ktoré boli realizované a ukončenie v 9.2018 predstavovali čiastku 

76 987,07 eur. Cez IROP ŽSK obec získala 36 134,39 eur z toho obec zaplatila 5%, čo 

predstavovalo 1 806,72 eur. Obec vložila do realizácie stavebných prác na III.NP ZŠ s MŠ 

Hladovka 238 predstavovali čiastku  spolu s 5% spoluúčasťou 44 463,02 eur. Stavebné práce 

boli zrealizované v roku 2018 a v 3.2019 boli skolaudované a dane do dočasného užívania 

škole.  

 Jazyková učebňa bola realizovaná do 26.3.2019. Cez IROP ŽSK obec získala 7 993,43 

eur z toho obec zaplatila 5%, čo predstavovalo 399,67 eur. Nadnáklady, ktoré obec musela 

zaplatiť za vybavenie jazykovej učebne, ktoré vznikli z verejného obstarávania 

predstavovali čiastku 746,22 eur. Celkové náklady obec zaplatila za  jazykovú učebňu  spolu 

s 5% spoluúčasťou 1 147,36 eur. Jazyková učebňa je zrealizovaná, preplatená a zo strany 

obce ukončená. 

 Učebňa biológie a chémie bola vybavená k termínu 22.5.2019. Cez IROP ŽSK obec 

získala 47 589,74 eur z toho obec zaplatí 5%, čo bude predstavovať 2 379,49 eur. 

Nadnáklady, ktoré bude obec musieť zaplatiť za vybavenie učebne biológie a chémie IKT, 

ktoré vznikli z verejného obstarávania budú prestavovať  čiastku 353,66 eur. Celkové 

náklady budú predstavovať pre obec čiastku  spolu s 5% spoluúčasťou 2 733,15 eur. Učebňa 

biológie a chémie je už vybavená. Žiadosť o platbu bude odoslaná na ŽSK dňa 10.6.2019   

a predpoklad finančného vysporiadania zaplatenia dodávateľovi do konca 6.2019.  

 Polytechnická učebňa bola vybavená k termínu 22.5.2019. Cez IROP ŽSK obec získala 

56 586,67 eur z toho obec zaplatí 5%, čo bude predstavovať 2 829,33 eur. Nadnáklady, ktoré 

bude obec musieť zaplatiť za vybavenie polytechnickej učebne, ktoré vznikli z verejného 

obstarávania budú prestavovať  čiastku 353,66 eur. Celkové náklady budú predstavovať pre 

obec čiastku  spolu s 5% spoluúčasťou 2 733,15 eur. Polytechnická učebňa bude zaplatená 

dodávateľovi do konca 6.2019.  

 Starosta zhodnotil, že na tomto projekte obec od začiatku po koniec realizácie pracovala 

cele 3 roky. Je to projekt, ktorý stal nesmierne veľa síl a času zo straney obce. Obec 

investovala svoje finančné prostriedky v celkovej výške 63 859,14 eur a získala cez IROP 

ŽSK 161 437,50 eur. Po realizácií ZŠ s MŠ Hladovka 238 bude mať na výučbu 

najmodernejšie priestory a vybavenie učební.  

•      Komasácia – podľa informácii rámcové dohody s výhercami boli podpísane. Následne 

podpíšu zmluvy výhercovia so zhotoviteľmi. Predpoklad podpísania zmluvy o dielo 

so zhotoviteľmi sa predpokladá na koniec júla. Po uzavretí týchto zmlúv sa bude čakať na 

podpis PPA s EÚ-ale len vtedy, keď budú finančné prostriedky.  Predpoklad: jeseň / 2019.  

Našou úlohou je premyslieť a navrhnúť zodpovedných a obetavých členov na komisiu, ktorá 

bude dôležitou bunkou pri komasácia. 
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•      Z úradu vlády získala obec finančné prostriedky na  projekt, ktorý je zameraný na – 

„Údržbu ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry“ vo výške 11 000 Eur s tým, že 

obec dofinancuje 7 198,98 Eur.  

•      Obci pre rok 2019 bola poskytnutá dotácia určená  pre DHZO vo výške 3 000 eur. Obec 

sa však zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie vo výške najmenej 5%. 

•      Verejné obstarávania na projekt „Wifi pre Teba“ už prebehlo. Projekt bude realizovaný 

s firmou DsiData. 

•      V roku 2018 sme získali dotáciu na „Rekonštrukciu-stavebné opravy kultúrneho domu“ 

vo výške 13 500 Eur, ktorú chceme preinvestovať tohto roku.   

•      Bol podaný projekt so žiadosťou na dotáciu –„Výmena strešnej krytiny na budove 

obecného úradu“.  Celková hodnota požadovanej dotácie  je v maximálnej výške 15 000 Eur, 

ktorú môže MF poskytnúť. Spoluúčasť obce cca 20%. 

•      V rámci „obedov zadarmo“ prebieha  príprava priestorov.   Z garáže bol vytvorený sklad 

na potraviny a sklad pre chladničky a mrazničky. Prerábka spočíva v  rozvodoch vody, 

plynu, elektriky a napokon vybielenia.  

•      Z tých bežných prác starosta uviedol, že: 

- bolo upchaté kanalizačné potrubie v kultúrnom dome – 170 eur 

- vykonala sa oprava strechy na kultúrnom dome – 460 eur 

- po ukončení nájmu Jozefom Belom bola potrebná výmena plynového kotla – 1585 eur 

- zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov – 540 eur vypožičanie a odvoz kontajnerov      

do Ružomberku a späť, Za uloženie veľkoobjemového odpadu 1360 eur 

- kosenie verejných priestranstiev 

- Odbor kriminálnej polície PZ Žilina predvolal ako svedka starostu obce– tresne stíhanie 

pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi - Lažiska 

- Okresná prokuratúra Námestovo vykoná kontrolu rozhodnutí na výrub drevín rastúcich 

mimo zastavané územie obce za rok 2018. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 47/2019 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

 

Ad. 10 – Rôzne 

 

10.1 - Žiadosť Martiny Šprlákovej, Hladovka 204 o súhlas s prevádzkovými hodinami 

súvisiace s otvorením TINA KADERNÍCTVA. 

     Starosta predniesol podanú žiadosť, ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.48/2019 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Martiny Šprlákovej, Hladovka 204 o súhlas s prevádzkovými hodinami 

súvisiace s otvorením TINA  KADERNÍCTVA 

b/ schvaľuje žiadosť Martiny Šprlákovej, Hladovka 204 o súhlas s prevádzkovými hodinami 

súvisiace s otvorením TINA KADERNÍCTVA 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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10.2- Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“. 

     Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ je naplánovaná na deň 23.06.2019. 

Starosta informoval, že  zabezpečil atrakcie pre deti / hrady, trampolína, gule vo vode, 

autíčka, skákacie gule, maľovanie na tvár/. Samozrejme je zaobstaraný kultúrny program, 

občerstvenie a guláš. Odmenou pre súťažiacich bude zmrzlina alebo kofola.  

Starosta poprosil prítomných o pomoc a spoluprácu pri realizácii celej akcie. Do akcie sa 

zapoja aj učitelia ZŠ s MŠ, DHZ, MSČK v Hladovke.  

 

10.3 - Čipovanie psov 

 

     Starosta podal informáciu, že v blízkej dobe sa uskutoční čipovanie psov a mačiek. Zároveň 

v ten istý deň prebehne vakcinácia psov. Keď bude určený presný termín, občania budú včas 

informovaní. Čipovanie psa bude stať vlastníka 10 euro. Obec v zmysle uznesenia bude 

vlastníkovi psa preplácať 5 eur. Očkovanie psa si vlastník hradi sam a za očkovanie zaplati za 

1 psa 5 eur. 

 

10.4 - Rozhlasová ústredňa 

 

     Na základe pripomienok od občanov, že je slabá zrozumiteľnosť vysielaných oznamov cez 

obecný rozhlas, starosta apeloval na firmu, ktorá nám zabezpečila súčasný rozhlas a ústredňu, 

akoby sa dala dosiahnuť lepšia kvalita vysielania. Obci bola zapožičaná na skúšku nová, 

výkonnejšia ústredňa. Podľa vyjadrení a ohlasov od občanov je  lepšie počuť relácie, ktoré sú 

hlásené. Starosta zároveň skonštatoval, že sa  dokúpili aj výkonnejšie rozhlasy, čo situácií určite 

pomôže. 

 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.49/2019 - OZ  

a/ prerokovalo nákup novej rozhlasovej ústredne  

b/ schvaľuje nákup novej rozhlasovej ústredne. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

10.5 - Výber miestnych daní k 31.05.2019. 

 

     Podané  informácií, ktoré spracovala p. Kalisová: miestne dane /daň z nehnuteľnosti, daň za 

psa, daň za komunálny odpad/ sú zaplatené vo výške 23 946 Eur. 

Ostali traja daňovníci, ktorí nemajú vyplatenú daň  v sume 989 Eur. 

 

 
10.6 - Žiadosť o prešetrenie novostavby Jozef Brnušák, Hladovka 110. 

 

     Na obecný úrad bola dňa 30.5.2019 bola podaná žiadosť od Anny Hubjakovej, Suchá Hora 

268 o urýchlenie prešetrenie novostavby na pozemku Jozefa Brnušáka, Hladovka 110, p.č. 

542/1 z dôvodu, že novostavba je postavená veľmi blízko rodinného domu č.109 p.č. 541 a ona 

nebola  oboznámená  o jej výstavbe. Menovaná v žiadosti uvádza, že hranica stavby nie je  

súlade so zákonom a taktiež aj rozmery spomínanej stavby. Nakoľko je dvor úzky má obavu, 

že sneh v zime bude zo strehy padať rovno do dvora. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 50/2019 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o prešetrenie novostavby Jozefa Brnušáka, Hladovka 110 

b/ odstupuje žiadosť o prešetrenie novostavby Jozefa Brnušáka, Hladovka 110 na príslušný 

stavebný úrad.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

10.7 - Inventarizačná komisia zriadená  pre roky 2019-2022. 

     Pre volebné obdobie 2019 -2022 je navrhnutá inventarizačná komisia v zložení:  

predseda  Peter Hulák a členovia Jozef Planieta a Stanislav Buš. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 51/2019 - OZ  

a/ schvaľuje pre volebné obdobie 2019-2022 inventarizačnú komisiu v zložení, Peter Hulák-

predseda, Jozef Planieta a Stanislav Buš - členovia. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 11 Interpelácie poslancov 

     

      Poslanec Dušan Kalis vystúpil s návrhom zaoberať sa s budovou starého obecného úradu. 

Starosta konštatoval, že s obkladom sa nedá nič robiť, lebo „fugy“ medzi obkladom sa nedajú 

dorobiť. S pravdepodobnosťou bude potrebné zhodiť obklad a natiahnuť omietku. Myslieť na 

to pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.  

Mária Skorušová navrhla riešiť „prechod pre chodcov“ pri obchode COOP. 

Ďalej neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 12 - Záver 

     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: Dušan Kalis 

                       Anna Harmatová 


