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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 14.02.2020 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:   

      Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová -kontrolórka obce, Dušan Buš-veliteľ hasičov 

 

  

Program:  

Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

4. Správa DHZ Hladovka za rok 2019 a plán úloh na rok 2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

6. Správa starostu obce od posledného zasadnutia 

7. Rôzne 

-  Stretnutie goralov Oravy, Zamaguria, Spiša a Kysúc – iniciatíva zápisu goralskej kultúry do 

    Národného zoznamu. 

-  Žiadosť Jozefa Kováľa, Družstevná 223/44, 02801 Zábiedovo o predaj časti obecného 

    pozemku pod hospodárskou budovou podľa GP 14/2018 parcela C-KN č.311/2 o výmere 

   147 m2 

-  Žiadosť o pridelenie bytu Lucii Bušovej v bytovom dome 198 

-  Ukončenie projektu – „Wifi pre teba“ 

-  Projekt – Rekonštrukcia-stavebné úpravy kultúrneho domu 

-  Projekt – Zámok a vidiecka chata –nový priestor pre kultúru na poľsko-slovenskom 

   pohraničí 

-  Informácie a realizácií projektu „ Modernizácia a oprava telocvične ZŠ s MŠ“. 

-  Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci  

   Hladovka. 

-  Vysporiadanie cesty Pozadomy-úsek Bonk smer Lažiská. 

-  iné 

8.  Interpelácie poslancov  

9.  Diskusia  

10.  Návrh na uznesenie  

11.  Záver 
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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 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 6 poslancov ( Dušan Kalis, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav Buš ). 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Anna Harmatová a Stanislav Buš 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 97/2020 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 Správa DHZ Hladovka za rok 2019 a plán úloh na rok 2020 

 

     Veliteľ hasičov Dušan Buš predniesol „Správu DHZ Hladovka za rok 2019“ – viď príloha 

zápisnice. Zároveň predložil plán na rok 2020. Veliteľ sa poďakoval starostovi a tiež poslancom 

za ústretovosť a dobrú spoluprácu pri realizácií úloh DHZ Hladovka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 98/2020 - OZ  

a/ prerokovalo správu DHZ Hladovka za rok 2019 a plán úloh na rok 2020 

b/ berie na vedomie správu DHZ Hladovka za rok 2019 a plán úloh na rok 2020 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

 

     Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019“ Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.99/2020 – OZ 

a/ prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 

b/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.6 Správa starostu obce od posledného zasadnutia 

• Kompletne pozemkové úpravy v obci Hladovka. Podľa dostupných informácií ministerka 

pôdohospodárstva v týchto dňoch podpisuje rozhodnutia pre katastrálne územia. Obec 

Hladovka bude komplexne pozemkové úpravy robiť zo štátneho rozpočtu a rozhodnutia by 

mali byť podpísané v marci 2020. Predpokladaný začiatok komasácie by mal byť od 

1.4.2020.  

• Pracuje sa  na doplnení žiadosti a dokumentov k projektu:“ Vybudovanie priestorov pre 

podporu spolkovej činnosti obce Hladovka“. 

• Priestory III. NP na základnej škole sú omietnuté. Práce v období od 7.1.2020-17.1.2020 

v celkovej hodnote  2 499,01 € vykonal Ľubomír Števuliak.  

• Príprava a realizácia dokumentácie pre kataster za účelom zosúladenia majetku obce na liste 

vlastníctva, zároveň pomenovanie budov podľa skutkového stavu užívania. 

• Obec v zmysle platnej legislatívy musí uzatvoriť zmluvu s oprávnenou osobou, ktorá 

vykonáva zdravotnícku službu. Podľa dostupných informácií najlacnejšia zdravotnícka 

služba, ktorú zabezpečuje fir. Trenčín je vo výške 500 € ročne. 

• O prebiehaní jednotlivých projektov starosta informoval v bode „Rôzne“. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.100/2020 – OZ 

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.7 Rôzne 

• Stretnutie goralov Oravy, Zamaguria, Spiša a Kysúc – iniciatíva zápisu goralskej 

kultúry do Národného zoznamu. 

     Starosta informoval, že obec a farnosť Oravská Polhora organizujú stretnutie so zástupcami 

goralských obcí, z Oravy, Kysúc, Liptova, Spiša a  Zamaguria na nedeľu 16.02.2020. Hlavným 

cieľom občianskeho združenia Vjecna je, aby predstavitelia obcí podpísali Memorandum o 

snahe zapísať Goralskú kultúru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Našu 

obec budú zastupovať: starosta, Ing. Jurči, vedúca súboru Anna Harmatová a 8 muzikantov. 

Starosta informoval, že bude potrebné, aby sa aj obec podieľala finančne na nákladoch pri 

realizácii tejto akcie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.101/2020 – OZ 

a/prerokovali zámer o zápise Goralskej kultúry do Národného zoznamu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenska 

b/ schvaľuje finančnú podporu pre zápis Goralskej kultúry do Národného zoznamu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenska. O nákladoch bude starosta priebežne informovať OZ.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  
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Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Žiadosť Jozefa Kováľa s manž., Družstevná 223/44, 028 01 Zábiedovo o predaj 

časti obecného pozemku pod hospodárskou budovou podľa GP č.14/2018, parcela 

C-KN č.311/2 o výmere 147 m2. 

 

     Starosta predniesol žiadosť podanú Jozefom a Albínou Kováľovou, bytom Zábiedovo, 

Družstevná 223/44 o predaj časti pozemku v k.ú. Hladovka parcely reg. „E“ č. 506 zapísanej 

na LV 1002 a parciel reg. „E“ č. 503 a č.498 zapísaných na LV 1142 v prospech  Obce 

Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 33/2018 úradne overeným Okresným úradom Tvrdošín, 

katastrálnym odborom zodpovedá dielu 2 o výmere 16 m2, dielu č.3 o výmere 65 m2  a dielu 

č.4 o výmere 66 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 311/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 147 m2 v celku v prospech Jozefa a Albíny Kováľovej, bytom Zábiedovo, 

Družstevná 223/44. 

Starosta predniesol, že sa jedná o pozemok, ktorý sa už v roku 2017 uznesením č. 147/2017 

prejednával a schválil. Nakoľko pri schvaľovaní v roku 2017 nebol pozemok zidentifikovaný 

geometrickým plánom, k odpredaju sa vrátilo v roku 2018 a dňa 23.2.2018 uznesením č. 

184/2018 sa predaj definitívne schválil. 

Žiadateľom bol vtedy Ľubomír Chovančák, Čimhová 151. Problém nastal v tom, že v roku 

2018 odpredal Ľ. Chovančák celú nehnuteľnosť / dom aj pozemky/ Jozefovi Kováľovi 

s manželkou s tým však, že časť obecného pozemku, ktorú mu obecné zastupiteľstvo schválilo 

nedotiahol do konca, zmluva nebola podpísaná. 

A tak je potrebné opätovne prerokovať odpredaj pozemku, nakoľko došlo k zmene vlastníka 

stavieb a priľahlých pozemkov. Poslanci súhlasili s odpredajom pozemku aj s cenou aká bola 

pri prvotnom schvaľovaní odprezentovaná.  

Starosta skonštatoval, že obecný pozemok sa predáva podľa § 9a ods.8 písmeno b/zákona 

č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý svojim umiestnením tvorí 

neoddeliteľný celok s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom súp. č. 50 v obci 

Hladovka a je vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľov Jozefa a Albíny Kovaľovej. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.102/2020 – OZ 

a/prerokovalo predaj časti pozemku v k.ú. Hladovka parcely reg. „E“ č. 506 zapísanej na LV 

1002 a parciel reg. „E“ č. 503 a č.498 zapísaných na LV 1142 v prospech  Obce Hladovka 

v celku, ktorá podľa GP č. 33/2018 úradne overeným Okresným úradom Tvrdošín, 

katastrálnym odborom zodpovedá dielu 2 o výmere 16 m2, dielu č.3 o výmere 65 m2  a dielu 

č.4 o výmere 66 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 311/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 147 m2 v celku v prospech Jozefa a Albíny Kováľovej, bytom Zábiedovo, 

Družstevná 223/44. 

b/ ruší uznesenie 184/2018-OZ zo dňa 23.2.2018 

c/ schvaľuje predaj časti pozemku v k.ú. Hladovka parcely reg. „E“ č. 506 zapísanej na LV 

1002 a parciel reg. „E“ č. 503 a č.498 zapísaných na LV 1142 v prospech  Obce Hladovka 

v celku, ktorá podľa GP č. 33/2018 úradne overeným Okresným úradom Tvrdošín, 

katastrálnym odborom  zodpovedá dielu 2 o výmere 16 m2, dielu č.3 o výmere 65 m2  a dielu 

č.4 o výmere 66 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 311/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 147 m2 v celku v prospech Jozefa a Albíny Kováľovej, bytom Zábiedovo, 

Družstevná 223/44 za kúpnu cenu vo výške 0,057 Eur/m2. Cena za celú prevádzanú plochu je 

8,40 Eur. 



 
 
5 
 

Obecný pozemok sa predáva podľa § 9a ods.8 písmeno b/zákona č.138/1991 Z.z. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ktorý svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok 

s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom súp. č. 50 v obci Hladovka a je vo výlučnom 

vlastníctve nadobúdateľov Jozefa a Albíny Kováľovej. 

d/ poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Žiadosť o pridelenie bytu v bytovom dome 198 Lucii Bušovej. 

 

     Na obecný úrad bola dňa 10.1.2020 doručená žiadosť od Lucie Bušovej, Hladovka 330 

o prenájom bytu v bytovke 198 z rodinných dôvodov. Starosta však informoval, že žiaden byt 

v súčasnosti nie je voľný, tak žiadosť ostáva v evidencii. V prípade uvoľnenia niektorého 

z bytov  bude menovaná informovaná. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.103/2020 – OZ 

a/ prerokovali žiadosť o pridelenie bytu Lucii Bušovej v obecnej bytovke 198 

a/ berie na vedomie žiadosť o pridelenie bytu Lucii Bušovej v obecnej bytovke 198 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Projekt – „Rekonštrukcia – stavebné opravy kultúrneho domu“. 

     Z ministerstva financií SR bola obci poskytnutá dotácia 13 500 €. Obec projekt zrealizovala 

v čase od 10.1.2020 do 12.02.2020 v celkovej hodnote 26 993,16.   

Popri realizácii projektu obec na vlastné náklady zmodernizovala  aj kuchyňu – nová 

elektroinštalácia, voda, odpady, osvetlenie. Dokúpilo sa vybavenie do kuchyne ako je plynový 

sporák, umývačka riadu , nerezové stoly, regály, zmäkčovač vody, vstupné hliníkové dvere do 

kuchyne. V priestoroch kultúrneho domu sa vymenili všetky svietidlá, vypínače, zásuvky, 

opravil sa plynový fukár a vymenili sa regulátory  nastavenia teploty. Prerobil sa kompletne aj 

sklad pre čašníkov - doviedla sa tam voda, osadil kuchynský dres a osadili sa aj nové kovové 

regály. 

Celkové náklady v rámci modernizácie obec z vlastného rozpočtu vynaložila vo výške  cca  

15 800 €. Konečnú sumu starosta predloží na najbližšom zasadnutí. 

Starosta na podnet Ing. M. Jurčiho podal návrh, že by bolo dobre, keby sa dali urobiť nielen 

vnútorne žalúzie ale i vonkajšie. Vonkajšie žalúzie urobiť na piatich oknách z dôvodu zatmenia 

sály kultúrneho domu pri kamerovaní alebo pri rôznych prezentáciach obce, školy, ale aj pri 

školeniach občanov, deti a mládeže. Starosta podotkol, že sa už ohľadom ceny informoval, ale 

je potrebné urobiť prieskum trhu. 

Poslanec Hulák  navrhol starostovi, aby po vykonanom prieskume trhu oboznámil telefonický 

všetkých poslancov s cenovými ponukami a na základe hodnoty vonkajších žalúzií  

bude/nebude vykonaná ich realizácia. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.104/2020 – OZ 

a/ prerokovali modernizáciu a rekonštrukciu kultúrneho domu v rámci vlastných nákladov obce 

v predpokladanej výške 15 800 €. Suma bude navýšená /po telef. odsúhlasení poslancov/ 

o čiastku na vonkajšie žalúzie. 
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b/ schvaľuje modernizáciu a rekonštrukciu kultúrneho domu v rámci vlastných nákladov obce 

v predpokladanej výške 15 800 €. Suma bude navýšená /po telef. odsúhlasení poslancov/ 

o čiastku na vonkajšie žalúzie. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

   

• Ukončenie projektu „Wifi pre Teba“. 

     Starosta informoval poslancov, že sa zrealizoval projekt : „Wifi pre teba“. Projekt je 

ukončený, prefinancovaný a uvedený do prevádzky. V zónach ako je okolie obecného úradu, 

materskej školy, zastávky, okolie základnej školy a na ihrisku na dolnom konci je  možnosť sa 

do siete internetu pripojiť bezplatne. Obec získala z úradu vlády SR dotáciu vo výške 9 490,49 

€ a spolufinancovanie obce bolo čiastkou 499,51 €. 

 

• Projekt – „Výmena strešnej krytiny na obecnom úrade v Hladovke“. 

     Na projekt „Výmena strešnej krytiny na obecnom úrade v Hladovke“ sme získali 

z Ministerstva financií SR dotáciu vo výške 13 000 €. Vysúťažená suma bola vo výške 

23 230,13 €. Výherca verejného obstarania  Lukáš Šikyňa začne dielo realizovať v mesiaci 

marec 2020. Na stavebné úpravy bolo vydané stavebné povolenie obcou Vitanová.  

 

• Projekt – „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na poľsko-

slovenskom pohraničí“. 

     Obec Hladovka bola úspešná pri cezhraničnom projekte „Zámok a vidiecka chata – nový 

priestor pre kultúru na poľsko-slovenskom pohraničí“. Na projekt, ktorý podala Obec Hladovka 

spolu s Gminou Dobczyce sme získali finančné prostriedky v celkovej výške  28 261,71 €. Na 

predošlom zasadnutí OZ schvaľovalo spoluúčasť obce na projekte vo výške 1 413,09 €. 

V mesiaci marec by mala byť podpísaná zmluva medzi Euroregiónom Tatry, ŽSK a partnermi, 

Obcou Hladovka a Gminou Dobczyce. Projekt sa začína akciou 30.04.2020 stavaním mája.     

• Informácie o realizácií projektu „Modernizácia a oprava telocvične ZŠ s MŠ“. 

 

     Zrealizoval sa projekt, ktorý obec získala cez Úrad vlády SR pod názvom „Modernizácia 

a oprava telocvične  ZŠ s MŠ Hladovka“ v celkovej výške 12 239,02 Eur. Obec mala 

spoluúčasť vo výške 1 532 Eur. Projekt je potrebné už len zúčtovať. 

Starosta predniesol, že je potrebné prijať stanovisko, aby sa telocvičňa prenajímala len na ten 

účel, na ktorý je určená. Zapožičanie telocvične na svadby, kar a podobne by nemalo byť 

povolené, nakoľko sa ničí parketová podlaha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.105/2020 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie o ukončených ale aj prebiehajúcich projektoch v obci. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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• Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v 

obci Hladovka.  

 

     Dňa 13.1.2020 sme na obec obdŕžali žiadosť od CVČ Trstená o poskytnutie dotácie na 

záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Hladovka na obdobie 01-05/2020 

v celkovej výške 354 €. Prílohu žiadosti tvorí zoznam členov záujmových útvarov. /8 členov 

Gymnázia Trstená a 15 členov Materskej školy Hladovka/. 

Na návrh poslankyne Anny Harmatovej, za členov materskej školy sa vyplatí suma vo výške 

150 €, avšak bude odpočítaná z čiastky 3900 €, ktorá je určená na záujmovú činnosť ZŠ s MŠ 

Hladovka a v počte  8 členov Gymnázia Trstená nech uhradí dotáciu na záujmovú činnosť CVČ 

obec z rozpočtu obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 106/2020 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom 

v obci Hladovka na obdobie 01-05/2020. 

b/ schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v 

obci Hladovka na obdobie 01-05/2020 v celkovej výške 354 € s tým, že čiastka vyplatená za 

členov materskej školy vo výške 150 € bude odpočítaná z čiastky 3900 € určená na záujmovú 

činnosť ZŠ s MŠ Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

• Vysporiadanie cesty Pozadomy – úsek Bonk smer Lažiská. 

     Obec realizuje vysporiadanie miestnej komunikácie Pozadomy. Na základe už podpísaných 

zmlúv sa na katastri v Tvrdošíne vykonáva zápis vlastníckych práv. Dnes bol starosta na katastri 

a prvá zámenná zmluva , ktorá bola odovzdaná na zápis 2.12.2019 nie je ešte zavkladovaná. 

Kataster dal prísľub, že po odstránení pripomienok budú zmluvy do mesiaca zapísané. Potom 

bude nasledovať proces vyňatia pozemkov na Okresnom úrade v Námestove. Starosta 

predpokladal, že stavebné práce na rozšírení komunikácie začnú na jar avšak z dôvodu prípravy 

stavebnej dokumentácie je reálny predpoklad na jeseň 2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.107/2020 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie týkajúce sa vysporiadavania miestnej komunikácie Pozadomy 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 8 - Interpelácie poslancov 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 9 – Diskusia 

     Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Ad. 10 – Návrh na uznesenie 

          Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 11– Záver      
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     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: Anna Harmatová 

                       Stanislav Buš 

 

 


