
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne  

konaného dňa 10. júna 2016 
 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica 
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne 

konaného dňa 10. júna 2016 

Prítomní: 7 
Neprítomní: 4 (Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák, Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
 
K bodu č. 1:  Otvorenie  

 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. František Škapec, starosta obce, 
ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že v zmysle zákona SNR              
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení orgánov obec. samosprávy  bolo zvolané  obecné 
zastupiteľstvo. Súčasne konštatoval, že sú prítomní siedmy poslanci OZ. 
Starosta obce taktiež privítal kontrolórku obce Ing. Emíliu Franekovú.  

 
Za overovateľov zápisnice poveril: Ľuboš Jancek 
              Vincent Žilinec 
Návrhová komisia: Ing. Ivana Teťáková, JUDr. Ján Macík 
                                          
Písanie zápisnice: Zuzana Kušnieriková, pracovníčka OcÚ Hruštín 
 
Starosta obce predniesol návrh  o doplnenie nového bodu č. 11 (Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ 
Hruštín) a ostatné body sa posunú za bod č. 11. 
Starosta obce dal návrh hlasovanie: Kto je za doplnenie nového bodu č. 11 (Návrh zmeny Rozpočtu 
ZŠ Hruštín) a ostatné body sa posunú za bod č. 11? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

     Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7 
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
K bodu č. 2: Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ 

 
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že z predchádzajúceho uznesenia OZ 
nevyplývajú žiadne úlohy.  

 
K bodu č. 3:  Predloženie požadovaných dokladov od p. Márie Vlžákovej na prenájom 

obecnej budovy č. 49 (nad poštou). 
   

Starosta obce predniesol poslancom OZ predloženie rozpočtu plánovanej 
rekonštrukcie priestorov v budove č. 49 (nad poštou) od p. Márie Vlžákovej. 
OR odporúča OZ zobrať na vedomie predloženie požadovaných dokladov a 
opätovne posúdiť žiadosť p. Márie Vlžákovej o priamy prenájom  priestorov 
v obecnej budove (nad poštou). 
OR informovala, že rozpočet plánovanej rekonštrukcie priestorov v budove č. 49 nie 
je úplný (napr. chýba rozpočet na vchodové dvere), nie je udané, že sa nebude 
predávať alkohol.  
P. Mária Vlžáková nesplnila podmienky, ktoré boli dané vo výzve. K bodu D, Účelu 
nájmu sme vyjadrenie nedostali. 
Starosta ďalej oboznámil prítomných poslancov s novými skutočnosťami, ktoré sme 
sa dozvedeli (exekučné príkazy na LV a ďalšie nedoplatky p. Márie Vlžákovej). 
 
 
 

 
 



Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za neschválenie žiadosti p. Márie 
Vlžákovej, Pod Uhliskom 267/47, 029 52  Hruštín na prenájom obecnej budovy č. 49 
(nad poštou) z dôvodu nedoručenia požadovaných podkladov a zistenia nových 
skutočností? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ neschvaľuje žiadosť p. Márie Vlžákovej, Pod Uhliskom 267/47, 029 52  Hruštín 
na prenájom obecnej budovy č. 49 (nad poštou) z dôvodu nedoručenia požadovaných 
podkladov a zistenia nových skutočností.  

 
K bodu č. 4: Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín. 
 
 Prednostka prečítala daný návrh VZN a oboznámila poslancov, že zmenu tohto VZN 

iniciovala riaditeľka MŠ Hruštín a to v § 2, ktorý upravuje výšku čiastočnej úhrady 
výdavkov materskej školy na jedno dieťa počas školského roka a počas letných 
prázdnin. Predchádzajúce VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Hruštín bolo dopĺňané 4 krát, preto sme nerobili ďalší doplnok, ale nové VZN. 
OR odporúča OZ schváliť Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Hruštín. 

 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 1/2016 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hruštín? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Hruštín. 

 
K bodu č. 5:  Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Hruštín. 
 

Prednostka prečítala daný návrh VZN a oboznámila poslancov, že zmena tohto VZN 
vyplýva z platnosti nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  
Novinkou je, že náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov 
znáša od 1. júla 2016  organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu.  Obec ďalej stanovuje podmienky zberu drobného stavebného 
odpadu a poplatok, ktorý je upravený vo VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruštín. VZN bude 
upravovať aj nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, kde si 
obec uplatňuje výnimku nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože je to ekonomicky neúnosné. 
 



Firma EKORAY z Námestova nám predložila cenovú ponuku pre zber a spracovanie 
kuchynského odpadu, kde cena za službu je: 22,80 Eur s DPH/mesiac pre jednu 
domácnosť. Teda 800 domácností x 22,80 € x 12 mesiacov = 218,880 €. Ďalej zavádza 
zber jedlých olejov a tukov z domácností, ktoré bude obec realizovať. 
OR odporúča OZ schváliť Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruštín. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 2/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Hruštín? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Hruštín. 

 
K bodu č. 6:   Návrh VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné 

stavebné odpady na území obce Hruštín. 
 
 Prednostka prečítala daný návrh VZN a oboznámila poslancov, že sa v ňom po novom 

stanovuje výber poplatku za drobné stavebné odpady a to vo výške 0,020 € za 
kilogram takéhoto odpadu.  

 Starosta obce poslancov informoval, že zo Záverečného účtu obce vyplýva, že za 
smeti obec platí cca 60.000,00 Eur a vyberie na poplatkoch 40.000,00 Eur. Preto sme 
o štvrtinu zdvihli poplatok za komunálny odpad, ktorý bude platný od 1. januára 2017. 
OR odporúča OZ schváliť Návrh VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Hruštín. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 3/2016 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území 
obce Hruštín? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady na území obce Hruštín. 

 
K bodu č. 7: Návrh VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych 
podmienok  na území obce Hruštín. 

 
Prednostka prečítala návrh VZN, ktorého zmenu sme urobili na základe protestu 
prokurátora, ktorý nám bol doručený proti niektorým článkom vo VZN č. 3/2014. 
Tieto články sme celkom vyhodili a niektoré ustanovenia upravili. 
Starosta obce ale upovedomil, že bude odkanalizovaných cca 85 % domov a miestna 
časť Vaňovka  nie je napojená na kanalizáciu, preto je dobré nechať ten odstavec, ale 
s formuláciou: Nakoľko obec Hruštín nemá dobudovanú kanalizáciu vo všetkých 
častiach obce, obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. 



OR odporúča OZ schváliť Návrh VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, 
podľa miestnych podmienok  na území obce Hruštín. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 4/2016 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok  na území obce 
Hruštín? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa 
miestnych podmienok  na území obce Hruštín. 
 

K bodu č. 8: Návrh VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou v katastrálnom území obce Hruštín v mieste, kde je verejná 
kanalizácia vybudovaná. 

 
Prednostka prečítala návrh VZN. Napojenie sa na kanalizáciu nám vyplýva zo zákona 
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, preto prijatie 
VZN nie je potrebné. Firma OVS nám doručila vzor takéhoto VZN na schválenie.  
Ako som zisťovala aj iné obce majú takéto VZN schválené. 
V. Žilinec: Prokurátorka odporúča toto VZN poslancom OZ neschváliť.  
OR odporúča OZ schváliť Návrh VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Hruštín v mieste, 
kde je verejná kanalizácia vybudovaná. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za neschválenie VZN č. 5/2016 
o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom 
území obce Hruštín v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ neschvaľuje VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou v katastrálnom území obce Hruštín v mieste, kde je verejná kanalizácia 
vybudovaná. 

 
K bodu č. 9: Návrh Záverečný účet Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 
Prednostka OcÚ prečítala Návrh Záverečného účtu obce Hruštín z ktorého vyplýva      
hospodárenie obce vo výške 181.721,26 Eur z toho navrhujeme použiť: 
- na povinnú tvorbu rezervného fondu (10%)                 18.172,13 Eur 
- na ostatnú tvorbu rezervného fondu                            163.549,13 Eur 

(na úpravu miestnych komunikácií). 
 
 
 



OR odporúča OZ schváliť Návrh Záverečného účtu Obce Hruštín a rozpočtového 
hospodárenia za rok 2015  bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 18 172,13 EUR a na 
ostatnú tvorbu rezervného fondu s účelom na úpravu miestnych komunikácií vo 
výške 163 549,13 EUR. 
Ing. Franeková prečítala Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
Záverečného účtu Obce Hruštín za rok 2015 v ktorom konštatovala, že Obec Hruštín 
Záverečný účet spracovala v súlade s príslušnými normami a objektívne vyjadruje 
rozpočtové hospodárenie obce Hruštín za rok 2015 a preto odporúča predložený 
návrh schváliť bez výhrad. 
 
Ľ Jancek: Poslanci OZ by mali dostať plnenie rozpočtu za rok 2015. 
Starosta: Áno dostanú ho do najbližšieho zasadnutia OZ.  
Ing. Franeková: Podrobne vysvetlila poslancom OZ tvorbu a čerpanie rezervného 
fondu.  
 
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
Záverečného účtu Obce Hruštín za rok 2015. 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie Záverečného účtu Obce 
Hruštín a rozpočtového hospodárenia za rok 2015  bez výhrad a použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 18 172,13 
EUR a na ostatnú tvorbu rezervného fondu s účelom na úpravu miestnych 
komunikácií vo výške 163 549,13 EUR? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 

 
OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
bez výhrad a použitie prebytku hospodárenia na povinnú tvorbu Rezervného fondu 
10 % vo výške 18.172,13 Eur a na ostatnú tvorbu Rezervného fondu s účelom na 
úpravu miestnych komunikácií vo výške 163.549,13 Eur. 

 
K bodu č. 10: Zmena Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016 
 

Poslankyňa Zdena Snováková predniesla poslancom OZ zmenu Rozpočtu MŠ 
Hruštín na rok 2016 a upovedomila ich o havarijnom stave rúry na pečenie a podľa 
jej zistení najlepšou alternatívou za starú rúru bude konvektomat. Podľa predbežných 
cenových ponúk by konvektomat na 12 plechov mal stáť do 5.000,00 Eur.  
Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 
Vlastné príjmy: 
Rodičovský príspevok    + 1.468,00 € 
Réžia       +    900,00 € 
Školské ovocie     +      60,82 € 
Čerpanie: 
222 09111 633006 41 všeob. materiál        1.468,00 € 
222 09601 633004 41 kuch. vybavenie             460,00 € 
222 09601 633001 41 interiérové vybavenie            350,00 € 
222 09111 633011 72 šk. ovocie                    60,82 € 
Úprava v položkách: 
222 09111 625004       -    400,00 € 
222 09111 627  DDS                       400,00 € 
222 09111 634002       -    280,09 € 
222 09111 642015            280,09 € 



 
OR odporúča OZ schváliť Zmeny Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie Zmeny Rozpočtu MŠ 
Hruštín na rok 2016 v uvedených položkách? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 
Vlastné príjmy: 
Rodičovský príspevok    + 1.468,00 € 
Réžia       +    900,00 € 
Školské ovocie     +      60,82 € 
Čerpanie: 
222 09111 633006 41 všeob. materiál       1.468,00 € 
222 09601 633004 41 kuch. vybavenie             460,00 € 
222 09601 633001 41 interiérové vybavenie                   350,00 € 
222 09111 633011 72 šk. ovocie                      60,82 € 
Úprava v položkách: 
222 09111 625004              -       400,00 € 
222 09111 627  DDS                      400,00 € 
222 09111 634002                         -       280,09 € 
222 09111 642015            280,09 € 

 
K bodu č. 11: Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016? 

 
 Prednostka OcÚ predniesla poslancom OZ Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ Hruštín na 
rok 2016 v nasledovných položkách: 
223 292012 41R   6.113,99 preplatok energií 
223 311 72aR       943,05 dary 
222 09121  633009 72aR     666,98 UP projekt 
222 09121  637001 111R  3.141,50 škola v prírode 
222 09211  633011 72aR     211,29 jablčná šťava 
222 09211  634004 111R     540,00 doprava lyžiarsky výcvik 
222 09211  637007 111R  4.110,00 lyžiarsky výcvik 
222 09121  634004 111R     358,50 škola v prírode – doprava 
222 0950    642013 41R  1.381,00 odchodné /p. Kecerová Margita/ 
222 0950    620 41R                457,74 odvody z odchodného 
222 09211  642015  111R     400,00 nemoc. dávky 
222 09211  635006 111R   - 970,72  údržba 
222 09211  637015 111R     570,72 poistné 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za takto preloženú zmenu Rozpočtu ZŠ 
Hruštín na rok 2016? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
 



OZ schvaľuje zmeny Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 
223 292012 41R   6.113,99 preplatok energií 
223 311 72aR       943,05 dary 
222 09121  633009 72aR     666,98 UP projekt 
222 09121  637001 111R  3.141,50 škola v prírode 
222 09211  633011 72aR     211,29 jablčná šťava 
222 09211  634004 111R     540,00 doprava lyžiarsky výcvik 
222 09211  637007 111R  4.110,00 lyžiarsky výcvik 
222 09121  634004 111R     358,50 škola v prírode – doprava 
222 0950    642013 41R  1.381,00 odchodné /p. Kecerová Margita/ 
222 0950    620 41R                457,74 odvody z odchodného 
222 09211  642015  111R     400,00 nemoc. dávky 
222 09211  635006 111R   - 970,72  údržba 
222 09211  637015 111R     570,72 poistné 

 
K bodu č. 12: Návrh zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 

 
Starosta obce predniesol poslancom OZ zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 
v nasledovných položkách: 

Príjem – finančné operácie     schválený                   rozdiel                  upravený 
454 Príjem z rezervného fondu                 15.000,00 €       +  140.000,00 €         155.000,00 € 
Výdaj - bežný rozpočet 
Program 1.1 
637 – Služby                           29.174,00 €   +       2.500,00 €           31.674,00 €    
637 005 (Externý manažment-Žiadosť Intereg V-A Poľsko-Slovensko-drevenica)                                     
Program 4.1 
637 – Zberný dvor                                        4.800,00 €   +       4.400,00 €             9.200,00 €       
637 002 (Verejné obstarávanie)                        
Program 3.2 
635 Rutinná a štandardná údržba                50.832,00 €    -       15.899,00 €          34.933,00 € 
635 006 (údržba ciest-rigoly) 
Výdaj - kapitálový rozpočet 
Program 10 
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun.  61.054,00 €   + 140.000,00 €           201.054,00 € 
713 004 Konvektomat – MŠ                         0,00 €    +     4.999,00 €       4.999,00 € 
(havarijný stav rúry na pečenie) 
713 004 DS Hruštín – chladiaci box              0,00 €    +     4.000,00 €       4.000,00 € 

 
OR odporúča OZ schváliť zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 v uvedených 
položkách.  
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie zmien Rozpočtu Obce 
Hruštín na rok 2016 vo vyššie spomenutých položkách a následne aj za zmenu 
Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 v daných programoch? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a následne aj zmenu 
Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 

Príjem – finančné operácie     schválený                   rozdiel                  upravený 
454 Príjem z rezervného fondu                 15.000,00 €       +  140.000,00 €         155.000,00 € 
Výdaj - bežný rozpočet 



Program 1.1 
637 – Služby                           29.174,00 €   +       2.500,00 €           31.674,00 €    
637 005 (Externý manažment-Žiadosť Intereg V-A Poľsko-Slovensko-drevenica)                                     
Program 4.1 
637 – Zberný dvor                                        4.800,00 €   +       4.400,00 €             9.200,00 €       
637 002 (Verejné obstarávanie)                        
Program 3.2 
635 Rutinná a štandardná údržba                50.832,00 €    -     15.899,00 €            34.933,00 € 
635 006 (údržba ciest-rigoly) 
Výdaj - kapitálový rozpočet 
Program 10 
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun.  61.054,00 €     + 140.000,00 €           201.054,00 € 
713 004 Konvektomat – MŠ                         0,00 €     +     4.999,00 €         4.999,00 € 
(havarijný stav rúry na pečenie) 
713 004 DS Hruštín – chladiaci box              0,00 €    +     4.000,00 €       4.000,00 € 

 
K bodu č. 13: Voľba prísediaceho na Okresnom súde Námestovo 

 
Starosta oboznámil poslancov, že p. poslankyňa PhDr. Helena Martvoňová prejavila 
záujem stať sa prísediacou na Okresnom súde. Na Okresný súd sme teda zaslali list 
s návrhom na funkciu prísediacej na Okresnom súde Námestovo s menom a údajmi 
o dotyčnej. Okresný súd odpovedal, že súhlasia s menovanou so zvolením za 
prísediacu. 
OR odporúča OZ zvoliť p. PhDr. Helenu Martvoňovú za prísediacu na Okresnom  
súde v Námestove. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za zvolenie p. PhDr. Heleny 
Martvoňovej za prísediacu na Okresnom  súde v Námestove? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      6  
         Zdržal sa:     1 (PhDr. H. Martvoňová) 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ volí za  prísediacu  na  Okresnom  súde  v  Námestove   PhDr. Helenu  
Martvoňovú, Lán   č. 675/50,  029 52  Hruštín. 

 
K bodu č. 14: Výkup časti pozemku pre Obec Hruštín pod miestnu komunikáciu (ulica  

  Zamost) 
 

Starosta informoval poslancov o zámere vykúpiť pozemky pod miestnu komunikáciu 
a to v ul. Zamost na otočke pri p. Vlžákovi, ml. Dal som vyhotoviť geometrický plán 
a najväčšiu časť pozemkov vlastní p. Vlžák, ml., ktorý súhlasí s predajom. Obec 
vykupuje pozemky za cenu 3,32 €/m2. 
OR odporúča OZ schváliť výkup pozemkov pre Obec Hruštín pod miestnu 
komunikáciu a to parcela C-KN č. 1432/98 o výmere 80 m2, C-KN č. 1432/99 
o výmere 74 m2, C-KN č. 1432/100 o výmere 79 m2, C-KN č. 1547/10 o výmere 97 
m2 za cenu 3,32 Eur/m2. 
 
 
 
 
 
 
 



Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie výkupu pozemkov pre 
Obec Hruštín pod miestnu komunikáciu a to parcela C-KN č. 1432/98 o výmere      
80 m2, C-KN č. 1432/99 o výmere 74 m2, C-KN č. 1432/100 o výmere 79 m2, C-KN 
č. 1547/10 o výmere 97 m2 za cenu 3,32 Eur/m2? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje výkup pozemkov pre Obec Hruštín pod miestnu komunikáciu (ulica 
Zamost) CKN č. 1432/98 o výmere 80 m², CKN č. 1432/99  TTP  o výmere 74 m², 
CKN č. 1432/100 o výmere 79 m², CKN č. 1547/10 o výmere 97 m² za cenu 3,32 
Eur/m². 

 
K bodu č. 15: Prejednanie žiadostí 

 
Starosta prečítal poslancom došlé žiadosti. Všetky tri žiadosti sú od spoločenstva  

  STROFS, to sú vlastne majitelia horných bytoviek pri ZŠ Hruštín.  
 

Žiadosť č. 414/2016 – žiadosť na predbežný súhlas na odkúpenie pozemku, parcela 
C- KN č. 26/4 o výmere 162 m2 vo vlastníctve obce Hruštín. 
Starosta obce informoval poslancov, že tento pozemok je pod bytovkou a majitelia 
bytoviek si ho chcú vysporiadať. Keď obec predávala byty, pozemky ešte neboli 
vysporiadané a obec sa zaviazala v kúpno-predajnej zmluve tieto pozemky odkúpiť 
a následne odpredať majiteľom bytov. Tieto pozemku sú už vysporiadané a obec je 
ich vlastníkom v 1/1. 
Žiadosť č. 415/2016 - žiadosť na predbežný súhlas na odkúpenie pozemku, parcela 
C- KN č. 1369/2 o výmere 1244 m2 a parcela C-KN č. 46/7 o výmere 4275 m2, vo 
vlastníctve obce Hruštín. Spoločenstvo žiada odkúpiť časť pozemku cca 110 m2 
s cieľom vybudovať garáže pre obyvateľov bytovky. 
Starosta – nie som zatiaľ za odpredaj obecných pozemkov pod garáže. Má tam vchod 
do svojho rodinného domu p. Kecera a taktiež je tam stĺp elektrického vedenia. Tiež 
tam musia prechádzať zásobovacie autá a aj smetiari. 
Žiadosť č. 416/2016 - žiadosť na predbežný súhlas na odkúpenie pozemku, parcela 
C- KN č. 27/6 o výmere 12 m2, parcela C-KN č. 27/7 o výmere 253 m2 a parcela     
C-KN č. 26/3 o výmere 119 m2, vo vlastníctve obce Hruštín.  
Starosta informoval, že tieto pozemky využívajú ako záhradky a oddychovú zónu. 
Nemajú záujem o časti pozemkov, kde sú postavené garáže p. Keceru a p. Mičiaka.  
OR odporúča OZ schváliť predbežný súhlas na odkúpenie obecných pozemkov pre 
STROFS Hruštín 56, Školská 56/5, 029 52  Hruštín parcela C-KN č. 26/4 o výmere 
162 m2, C-KN č. 27/6 o výmere 12 m2 a parcela C-KN č. 27/7 o výmere 273 m2 po 
vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku spoločenstvom STROFS. 
OR odporúča OZ neschváliť predbežný súhlas na odkúpenie obecných pozemkov pre 
STROFS Hruštín 56, Školská 56/5, 029 52  Hruštín parcela C-KN č. 26/3 o výmere 
12 m2, C-KN č. 1369/2 o výmere 1244 m2 a parcela C-KN č. 46/7 o výmere 4275 m2 
(časť pozemku cca 110 m2) pre výstavbu garáží. 
 
Kontrolórka: Podľa zákona sa obecný majetok nemôže predať poslancovi OZ a jeho 
rodinnému príslušníkovi, bolo by to v rozpore záujmov. Pri predaji sa musí dodržať 
zákon. 
Ing. Teťáková: Pozemky môže predať vlastníkom, nie spoločenstvu bytov. Žiadosti 
majú podať konkrétni vlastníci. 
Ľ. Jancek: Bolo by dobré predať pozemky aj pod garáže. 
 



Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie predbežného súhlasu na 
odkúpenie obecných pozemkov pre vlastníkov bytov Hruštín 56, Školská 56/5, 029 
52  Hruštín parcela C-KN č. 26/4 o výmere 162 m2, C-KN č. 27/6 o výmere 12 m2 
a parcela C-KN č. 27/7 o výmere 253 m2 po vypracovaní geometrického plánu a 
znaleckého posudku spoločenstvom STROFS? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje predbežný súhlas na odkúpenie obecných parciel CKN č. 26/4 
o výmere 162 m², CKN č.  27/6 o výmere 12 m² a CKN č. 27/7 o výmere 253 m², k. 
ú. Hruštín s tým, že vypracujú znalecký posudok, geometrický plán na vlastníkov 
bytov bytovky 56/6. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za neschválenie žiadosti na odkúpenie 
obecných pozemkov pre STROFS Hruštín 56, Školská 56/5, 029 52  Hruštín parcela 
C-KN č. 26/3 o výmere 119 m2, C-KN č. 1369/2 o výmere 1244 m2 a parcela C-KN  
č. 46/7 o výmere 4275 m2 (časť pozemku cca 110 m2) pre výstavbu garáží? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov pre STROFS Hruštín 
„56“, Školská 56/6, 029 52  Hruštín, parcela CKN č. 26/3 o výmere 119 m², CKN    
č. 1369/2 o výmere 1244 m² a CKN  č. 46/7 o výmere 4275 m²  k. ú. Hruštín 
(výstavba garáže).  
 
Starosta obce ďalej prečítal žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie na obnovu 
dopravného detského ihriska od Rodinného centra Motýlik, Črchľa 451/44, 029 52  
Hruštín. Žiadajú 500,- Eur na zakúpenie farieb, štetcov a iného materiálu potrebné na 
renováciu detského dopravného ihriska.  
Kontrolórka: Nemôže sa schváliť dotácia. Bolo by to porušenie VZN.  
Starosta: Môžeme im poskytnúť fin. pomoc z rozpočtu obce ale nie formou dotácie.  
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za neschválenie Žiadosti RC Motýlik 
o mimoriadnu dotáciu na obnovu dopravného detského ihriska vo výške 500,00 Eur 
v zmysle VZN o dotáciách? 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 
Návrh bol schválený. 
 
OZ neschvaľuje Žiadosť RC Motýlik o mimoriadnu dotáciu na obnovu dopravného 
detského ihriska vo výške 500,00 Eur v zmysle VZN o dotáciách. 

 
 
 
 



K bodu č. 16: Návrh na spracovanie Doplnku ÚP Obce Hruštín 

 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na vypracovanie Doplnku ÚP obce 
Hruštín. ÚPD sme mali schválenú v roku 1994 a odvtedy bolo 11 doplnkov. Budem 
sa informovať o tom, kde by bolo vhodné umiestniť priemyselnú zónu a riešiť aj 
individuálnu bytovú výstavbu, rozšírenie a navrhnutie nových ulíc. 
OR odporúča OZ zobrať na vedomie Návrh na spracovanie Doplnkov k ÚPD obce 
Hruštín. 
 
JUDr. Macík: Som za priemyselnú zónu. Do ÚPD treba zahrnúť aj individuálnu 
výstavbu a zónu na oddych a šport. Bolo by dobre porozmýšľať aj ohľadom 
umiestnenia Hruštínskej drevenice. Tam, kde je teraz nevynikne. Školská záhrada je 
vhodné miesto na Hruštínsku drevenicu, mohlo by tu vzniknúť aj informačné 
stredisko. 
Starosta: Školská záhrada je vedená v ÚPD ako oddychová zóna. Pozemky potrebujú 
žiaci k vyučovaniu pestovateľských prác. Stavebné povolenie na Hruštínsku 
drevenicu máme. Muselo by sa robiť nové. Do 16. augusta musíme podať žiadosť na 
fondy ohľadom rekonštrukcie drevenice. Uvidíme či získame nejaké financie 
a potom môžeme uvažovať čo ďalej.   
 
OZ berie na vedomie návrh na prepracovanie ÚP obce Hruštín. 

 
K bodu č. 17: Rôzne 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom JPÚ Vaňovka (malo by súhlasiť 
viac ako 50 % vlastníkov), tento rok by sme chceli urobiť ešte chodník v ulica 
Dedina a fasádu potiahnuť na MŠ Hruštín. 
Cez leto sú plánované akcie: Dni obce 09.-10. júla 2016, Hasičská sekerka, Off road. 
Miestne komunikácie sú zaasfaltované, kontrolujú sa šachty, do konca júna by mala 
byť kanalizácia skontrolovaná.  
Ľ. Jancek: Antukové ihrisko by sa malo dať do pôvodného stavu. Firma, ktorá robila 
kanalizáciu zaplatí antuku a zavolala by sa firma, ktorá má oprávnenie na položenie 
a úpravu antuky. Stálo by to cca 12.000,- Eur. Malo by sa to urobiť dobre a odborne.  
JUDr. Macík: Návrh pre kontrolórku obce – skontrolovať chatovú oblasť, výber 
poplatkov za ubytovanie. 
Ing. Teťáková: Bezbariérový chodník sa prepadá pri zastávke. 
Starosta: Chodník sa dá opraviť firme, ktorá to robila. Bude dobre ak sa antukové 
ihrisko dá do pôvodného stavu.  
Jancek: Ako pokračuje chodník v ulica Dedina? 
Starosta: Je to podprahová metóda, ide sa robiť súťaž, bol som už za 
obstarávateľkou. 
Starosta obce informoval o predbežnom súhlase na odpredaj obecného pozemku 
parcela CKN č. 1410/14 o výmere 52 m² pre Rímsko – katolícku cirkev, Farnosť 
Hruštín na základe GP č. 17883369-044/2016 vypracovaného geodetom Jozefom 
Kupčulákom  a znaleckého posudku. Jedná sa o pozemok pod kaplnkou Božieho 
milosrdenstva Pod Kamenným.  
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za predbežný súhlas na odpredaj 
obecného pozemku parcela CKN č. 1410/14 o výmere 52 m² pre Rímsko – katolícku 
cirkev, Farnosť Hruštín na základe GP č. 17883369-044/2016 vypracovaného 
geodetom Jozefom Kupčulákom  a znaleckého posudku. 
Hlasovanie: Prezentácia:      7 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Mgr. P. Teťák,  

                Bc. M. Haluška, D. Zemenčík)   
                    ZA:      7  
         Zdržal sa:     0 
                    Proti:      0 



Návrh bol schválený. 
 
OZ schvaľuje predbežný súhlas na odpredaj obecného pozemku parcela CKN č. 
1410/14 o výmere 52 m² pre Rímsko – katolícku cirkev, Farnosť Hruštín na základe 
GP č. 17883369-044/2016 vypracovaného geodetom Jozefom Kupčulákom  
a znaleckého posudku. 
 

K bodu č. 12:  Záver 
 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Stela Kubicová       Mgr. František Škapec 
       prednostka OcÚ                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Vincent Žilinec  ................................................................. 
 
   Ľuboš Jancek          ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 18/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 1: Otvorenie. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Berie na vedomie: 
 
     Účasť poslancov v počte: 7. 
 
B/ Schvaľuje: 
 
     Program navrhnutý podľa pozvánky s doplnením nového bodu č. 11 (Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ 

Hruštín) a ostatné body sa posunú za bod č. 11. 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 

 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 19/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 2:  Prejednanie predchádzajúceho uznesenia OZ. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Berie na vedomie: 
 

Informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného  zastupiteľstva v Hruštíne konaného dňa 22.04.2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 
 
 
 
 

 



U z n e s e n i e   č. 20/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 3: Predloženie požadovaných dokladov od p. Márie Vlžákovej na prenájom obecnej 
budovy  č. 49 (nad poštou). 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Neschvaľuje: 
 

Žiadosť p. Márie Vlžákovej, Pod Uhliskom 267/47, 029 52  Hruštín na prenájom obecnej 
budovy č. 49 (nad poštou) z dôvodu nedoručenia požadovaných podkladov a zistenia nových 
skutočností.  

 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 21/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 4: Návrh VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
A/ Schvaľuje: 
 
     VZN č. 1/2016   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.                              
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 22/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 5: Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Hruštín. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Hruštín. 

 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 23/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 6: Návrh VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Hruštín. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 
     VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  

obce Hruštín. 
 
 
 
 
 
  

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U z n e s e n i e   č. 24/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
 
K bodu č. 7: Návrh VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na 
území obce Hruštín. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 
     VZN č. 4/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Hruštín. 
 
 
 
 
 
 

  Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 25/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 8: Návrh VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou v katastrálnom území obce Hruštín v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Neschvaľuje: 
 

VZN č. 5/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom 
území obce Hruštín v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná. 

 
 
 
 
 

  Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 26/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 9: Návrh Záverečný účet Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Berie na vedomie: 
 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hruštín za rok 2015.  
 
B/ Schvaľuje: 
 

Záverečný účet Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad a použitie 
prebytku hospodárenia na povinnú tvorbu Rezervného fondu 10 % vo výške 18.172,13 Eur a na 
ostatnú tvorbu Rezervného fondu s účelom na úpravu miestnych komunikácií vo výške 
163.549,13 Eur. 

 
       
 
 
 

  Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 

U z n e s e n i e   č. 27/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 10: Návrh zmeny Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

Zmenu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 
Vlastné príjmy: 
Rodičovský príspevok    + 1.468,00 € 
Réžia      +    900,00 € 
Školské ovocie     +      60,82 € 
Čerpanie: 
222 09111 633006 41 všeob. materiál     1.468,00 € 
222 09601 633004 41 kuch. vybavenie        460,00 € 
222 09601 633001 41 interiérové vybavenie        350,00 € 
222 09111 633011 72 šk. ovocie            60,82 € 
Úprava v položkách: 
222 09111 625004     -       400,00 € 
222 09111 627  DDS            400,00 € 
222 09111 634002     -       280,09 € 
222 09111 642015             280,09 € 
 
 

 
  Mgr. František Škapec 

                  starosta obce 



U z n e s e n i e   č. 28/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 11: Návrh zmeny Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

Zmenu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách: 
223 292012  41R  6.113,99 preplatok energií 
223 311   72aR     943,05 dary 
222 09121 633009 72aR     666,98 UP projekt 
222 09121  637001 111R  3.141,50 škola v prírode 
222 09211  633011 72aR     211,29 jablčná šťava 
222 09211  634004 111R     540,00 doprava lyžiarsky výcvik 
222 09211  637007 111R  4.110,00 lyžiarsky výcvik 
222 09121  634004 111R     358,50 škola v prírode – doprava 
222 0950    642013 41R  1.381,00 odchodné /p. Kecerová Margita/ 
222 0950 620  41R                457,74 odvody z odchodného 
222 09211 642015 111R     400,00 nemoc. dávky 
222 09211  635006 111R  - 970,72  údržba 
222 09211  637015 111R    570,72 poistné 

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 29/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 12: Návrh zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

Zmenu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 a následne aj zmenu Programového rozpočtu Obce 
Hruštín na rok 2016 v nasledovných položkách : 
Príjem – finančné operácie     schválený                   rozdiel                  upravený 
454 Príjem z rezervného fondu                 15.000,00 €       +  140.000,00 €         155.000,00 € 
Výdaj - bežný rozpočet 
Program 1.1 
637 – Služby                           29.174,00 €   +       2.500,00 €           31.674,00 €    
637 005 (Externý manažment-Žiadosť Intereg V-A Poľsko-Slovensko-drevenica)                                     
Program 4.1 
637 – Zberný dvor                                        4.800,00 €   +       4.400,00 €             9.200,00 €       
637 002 (Verejné obstarávanie)                        
Program 3.2 
635 Rutinná a štandardná údržba                50.832,00 €    -       15.899,00 €            34.933,00 € 
635 006 (údržba ciest-rigoly) 



Výdaj - kapitálový rozpočet 
Program 10 
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun.  61.054,00 €   + 140.000,00 €           201.054,00 € 
713 004 Konvektomat – MŠ                         0,00 €    +     4.999,00 €       4.999,00 € 
(havarijný stav rúry na pečenie) 
713 004 DS Hruštín – chladiaci box              0,00 €    +     4.000,00 €       4.000,00 € 
 

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 30/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 13: Voľba prísediaceho na Okresnom súde Námestovo. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Volí: 
 

Za  prísediacu  na  Okresnom  súde  v  Námestove   PhDr. Helenu  Martvoňovú, Lán   č. 675/50,      
029 52  Hruštín. 

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 31/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 14: Výkup časti  pozemku pre Obec Hruštín pod miestnu komunikáciu (ulica Zamost). 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

Výkup pozemkov pre Obec Hruštín pod miestnu komunikáciu (ulica Zamost) CKN č. 1432/98 
o výmere 80 m², CKN č. 1432/99  TTP  o výmere 74 m², CKN č. 1432/100 o výmere 79 m², 
CKN č. 1547/10 o výmere 97 m² za cenu 3,32 Eur/m². 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 



 

U z n e s e n i e   č. 32/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 15: Prejednanie žiadostí. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

1. Predbežný súhlas na odkúpenie obecných parciel CKN č. 26/4 o výmere 162 m², CKN č.  
27/6 o výmere 12 m² a CKN č. 27/7 o výmere 253 m², k. ú. Hruštín s tým, že vypracujú 
znalecký posudok, geometrický plán na vlastníkov bytov bytovky 56/6. 

 
B/ Neschvaľuje: 
 

1. Žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov pre STROFS Hruštín „56“, Školská 56/6, 
029 52  Hruštín, parcela CKN č. 26/3 o výmere 119 m², CKN č. 1369/2 o výmere 1244 m² 
a CKN  č. 46/7 o výmere 4275 m²  k. ú. Hruštín (výstavba garáže). 

2. Žiadosť RC Motýlik o mimoriadnu dotáciu na obnovu dopravného detského ihriska vo 
výške 500,00 Eur v zmysle VZN o dotáciách.  

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
  
 

U z n e s e n i e   č. 33/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 16: Návrh na spracovanie Doplnku ÚP Obce Hruštín. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Berie na vedomie: 
 

Návrh na prepracovanie ÚP obce Hruštín. 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U z n e s e n i e   č. 34/2016  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 10.06.2016 
K bodu č. 17: Rôzne. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
A/ Schvaľuje: 
 

Predbežný súhlas na odpredaj obecného pozemku parcela CKN č. 1410/14 o výmere 52 m² pre 
Rímsko – katolícku Cirkev, Farnosť Hruštín na základe GP č. 17883369-044/2016 
vypracovaného geodetom Jozefom Kupčulákom  a znaleckého posudku. 
 

B/ Odporúča: 
 

Starostovi obce vyzvať p. Ing. Jána Uhríka, Slnečná 137/13, 029 52  Hruštín na vypratanie  
pozemku parcela CKN č. 157/1 o výmere 316 m² (na ulici Slnečná) zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je vo vlastníctve obce Hruštín na LV č. 1234 k. ú. Hruštín v termíne do 30.06.2016. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
                  starosta obce 

 
 

 


