
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

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

konaného dňa 04. marca 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zápisnica 

zo  zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce Hruštín 

konaného dňa 04. marca 2020 

Prítomní:          Mgr. František Škapec, starosta obce 
11 Poslanci : Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František 
Krivačka, JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 
Ing. Ivana Teťáková,  Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
 

Neprítomný:      0 
           
Ďalší prítomní: Stela Kubicová, prednosta OcÚ 
      JUDr. Juraj Macík, hlavný kontrolór obce 
 
K bodu č. 1:  Otvorenie. 

 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. František Škapec, starosta obce, 
ktorý privítal prítomních poslancov, kontrolóra obce JUDr. Juraja Macíka 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 všetci poslanci OZ.  

 
Za overovateľov zápisnice poveril: Ľuboš Jancek 
              Vincent Žilinec 
 
Návrhová komisia: JUDr. Ján Macík, Ing. Ivana Teťáková 
                          
Písanie zápisnice: Zuzana Kušnieriková, pracovníčka OcÚ Hruštín 
 
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ 

PROGRAM : 
1.   Otvorenie. 
2.   Schválenie programu rokovania OZ. 
3.   Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ. 
4.   Schválenie prevzatia akcií z Biopelu. 
5.   Schválenie nájomnej zmluvy – prenájom kotolní Biopelu. 
6.   Schválenie Mandátnej zmluvy. 
7.   Prerokovanie žiadostí. 
8.   Schválenie zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020. 
9.   Interpelácie. 
10. Záver. 

 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie  predloženého programu 
podľa pozvánky? 
 

Uznesenie č. 16/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11   
ZA:        11 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 

Ing. Ivana Teťáková, Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
   
   
 



 
K bodu č. 3: Informácia starostu obce o plnení  predchádzajúceho uznesenia OZ. 

 
Starosta obce informoval o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ. 

 
Uznesenie č. 17/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11   
ZA:        11 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 

Ing. Ivana Teťáková, Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
                     
K bodu č. 4:  Schválenie prevzatia akcií z Biopelu. 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ o združení právnických osôb BIOMASA, 
Kysucký Lieskovec.  
Starosta obce prečítal vyjadrenie p. Kavcovej, Žiadosť NKÚ o vyžiadanie dokladov 
a písomných informácií ohľadom BIOMASY a následne odpoveď zaslanú na NKÚ. 
Obec Hruštín bola prihlásená za člena združenia BIOMASA dňa 10.04.2000          
Ing. Václavom Kubiritom, starostom obce. Boli postupne spustené kotolne na 
peletky v MKS, ZS Zamost, ZŠ Výhon, zdravotné stredisko, budova č. 305, budova 
Pošty, MŠ Hruštín a Polyfunkčná  Kotly sme dostali zadarmo, platíme za teplo. Dňa 
18.7.2019 bola schválená Transformácia BIOMASY, nakoľko niektorí bývalí 
členovia združenia ohrozili celý chod BIOMASY, splácanie úverov, neplatili za 
teplo a ich pričinením sa tržby za rok 2018 znížili o takmer 245 tis. EUR ročne. 
Výpadok týchto tržieb spôsobil komplikácie v banke, ktorá úveruje BIOMASU. 
Všetky kotolne sú do roku 2024 založené v prospech banky a tohto záložného práva 
kotolne nebudú dovtedy zbavené. Konkrétne aj v Hruštíne poslednú kotolňu 
inštalovali v roku 2015 a tá ešte nie je splatená.  
V zmysle vyjadrenia advokátskej kancelárie súhlas s Transformáciou vykonáva iba 
starosta obce ako plnoprávny člen združenia a nebolo potrebné transformáciu 
schvaľovať v obecných zastupiteľstvách.  
Dňa 27.11.2019 bola definitívne členmi združenia schválená likvidácia združenia 
k 1.6.2020 a predaj časti podniku BIOMASA, kde odberateľom tepla sú ponúkané 
akcie v novej spoločnosti BIOPEL. V tejto spoločnosti bola zakladateľom a je aj 
spoluvlastníkom BIOMASA, a tak sa po jej likvidácii musia akcie prerozdeliť.  
V zmysle vyjadrenia Advokátskej kancelárie majú túto povinnosť obecné 
zastupiteľstvá – či prijmú alebo neprijmú akcie v novej spoločnosti. V prípade, že 
nebudú chcieť akcie, budú síce naďalej odberateľmi tepla, ale nebudú mať podiel na 
majetku BIOPEL. Dlhodobý majetok BIOPELU má hodnotu k 31.12.2019 vo výške 
4,2 mil. EUR. 
Ceny tepla sa od roku 2015 nemenili, hoci ceny elektrickej energie na výrobu peliet, 
cena ľudskej práce a ostatné náklady išli hore (napríklad opravy a údržba kotlov). 
Biopel je akciová spoločnosť na predaj, výrobu peliet, kotlov, štiepok a pod.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie alebo neprijatie akciíí do majetku obce. 
Obci Hruštín pripadá 26 akcií, ktorej hodnota je 1.000,- EUR/ akcia. Ak by obec 
Hruštín chcela vystúpiť z BIOPELU, bolo by to dobré až po roku 2024, kedy kotly 
budú splatené.  
 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, Biopel nemá povolenie na podnikanie v energetike, 
momentálne nám nevie garantovať cenu tepla, lebo nemá cenové rozhodnutie, 
nerozumiem, ako nás o tomto môžete presviedčať. 
Starosta: Vie garantovať, Biopel sa k tomu zaviazal, garantované je to 
transformáciou 



JUDr. Ján Macík:  Podľa Vás je to pre obec dobrý biznis? 
Starosta:  Áno, mal som 15 rokov s kúrením pokoj, nemusel som riešiť servis, všetci 
sú s kúrením spokojný. 
JUDr. Ján Macík:  Musíme oddeliť dve veci a to jednak pohodlie spojené 
s bezproblémovým fungovaním kotolní, ušľachtilé ciele Biomasy od transformácie 
Biomasy a prevzatie akcii Biopelu. O transformácii nevieme v podstate nič, je 
zahalená tajomstvom. Predkladáte nám tvrdenia, nie fakty. 
Starosta:  Predkladám fakty, štatistky. O čom sa tu pol hodiny bavíme? 
JUDr. Ján Macík: Prevzatie akcii Biopelu považujem za rizikové a nepovažujem to 
za hospodárne nakladanie s majetkom obce. Verejne dostupné údaje, napríklad 
finstat nasvedčujú tomu, že spoločnosť BIOPEL je v zlej finančnej situácii, je 
zadĺžená a s vysokou pravdepodobnosťou úpadku.  
Kontrolór: Aký je stav dlhov Biopelu. 
Starosta:  To neviem 
Kontrolór: 4 milióny Eur 
JUDr. Ján Macík:  Tak o čom ideme hlasovať? 
Starosta:  Hlasovať ideme o prebratí akcii Biopelu, záleží to na Vás, ak ich 
preberieme, staneme sa akcionármi v Biopeli. Bol by nezmysel ich neprevziať, keď 
tam budeme kúriť do roku 2024. 
JUDr. Ján Macík:  Kto povedal že tam budeme kúriť? 
Ľuboš Jancek: My sme Biopelu nič neschvaľovali. 
Starosta:  Vy podľa zákona nemusíte schvaľovať. 
JUDr. Ján Macík:  Podľa ktorého? 
Starosta:  Podľa transformačného procesu. 
Ľuboš Jancek:  Prečo iné obce o tom rokovali a my nie? My už sme v Biopeli? OZ 
s tým nesúhlasilo. 
Starosta: Vy ako poslanci s tým nemusíte súhlasiť, ja som štatutár. 
JUDr. Ján Macík:  My o tom musíme hlasovať. 
Starosta: Nemusíte. 
Ľuboš Jancek: Tak načo hlasujeme o prevzatí akcii? 
Mgr. Peter Teťák: Čiže ak tomu správne rozumiem, sme už v podstate v Biopeli, 
máme tam záväzky do roku 2024, len rokujeme o tom, či tam budeme alebo 
nebudeme mať akcie? A ak nebudeme mať akcie? 
Starosta:  Budeme odoberať teplo a akcie sa rozdelia ďalším členom. 
Ing. František Krivačka: Rokujeme ešte aj o vyrovnávacom podieli, aká je jeho 
výška, ak by sme z Biomasy vystúpili? 
Starosta:  Vyrovnávací podiel je taký istý, ako hodnota kotolní k roku 2024. Tí čo 
odišli z Biomasy majú vyrovnávací podiel k 30.5, ale vyplatí sa im až v roku 2024. 
Ľuboš Jancek: Prečo iné obce odišli a my nie? 
Starosta:  Lebo chceli odísť. 
JUDr. Ján Macík:  A my sme prečo nechceli? 
Starosta:  Oni to avizovali už rok – dva dopredu. 
JUDr. Ján Macík:  A my sme prečo neavizovali? 
Ľuboš Jancek: Ja som ti to avizoval. 
Mgr. Peter Teťák: Pán starosta, hovoríte, že niektoré obce boli vylúčené. Prečo im 
neboli kotolne zaplombované? 
Starosta: Rieši sa to súdnou cestou. Kotolne sú založené v Tatrabanke, Biomasa sa 
nechcela správať nekorektne a demontovať kotolne. Aj vylúčené obce dostanú 
kotolne v roku 2024, keď sa zaplatí banke úver. 
Ing. František Krivačka: Vyrovnací podiel mi vychádza, že presne vypočítali na 
hodnotu kotolní, prečo ich nezobrali a nezablokovali? My sme sa stali členmi 
Biopelu bez rozhodnutia OZ. O 4 roky budeme mať vyrovnací podiel menší. 
Starosta: Všetci ho budú mať nižší, teraz sa vypočítal len kvôli transformácii 
biomasy do Biopelu. Tento výpočet je k 30.5. Tí čo odišli nás poškodili, nepodieľali 
sa na odbere tepla a splácaní úveru, preto nedostali akcie Biopelu. 
 



 
JUDr. Ján Macík: Nerozumiem jednému, keď Biomasa skončí, kotolne bude mať vo 
vlastníctve kto? Lebo oni zrejme nepatria banke, len je na nej zriadené záložné 
právo. 
Starosta: Biomasa sa transformuje k 30.5. do Biopelu a všetky kotolne prechádzajú 
do Biopelu. Biopel nám bude za tých istých podmienok kúriť ďalej ako Biomasa, 
preberie záväzky Biomasy.  
JUDr. Ján Macík: Povedzme si čo to je transformácia. Obyčajne je to zmena právnej 
formy. Tu ide o predaj časti podniku Biomasy Biopelu. Vytrhne sa čerešnička 
z Biomasy v prospech Biopelu. 
Starosta: Predáva sa celý podnik. 
JUDr. Ján Macík: Zaujíma ma, prečo je Biomasa pred konkurzom. 
Ľuboš Jancek: Je to vec zlého vedenia Biomasy. 
Starosta: Klesli tržby, niektoré obce si prestali plniť svoje záväzky. 
JUDr. Ján Macík: Keď sa nepredávalo teplo, predávali sa pelety. 
Starosta: Strata sa nevykryla predajom peliet. 
JUDr. Ján Macík: Prečo sa neuvažovalo o reštrukturalizácii, ale len o konkurze? 
Starosta: Riešením je transformácia. To som nevymyslel ja. 
JUDr. Ján Macík: Pobúrilo ma, že nemám informácie. Musel som podávať 
infožiadosť tak Biomase, ako aj obci. Obec mi žiadosť zamietla a Biomasa vôbec 
neodpovedala. 
Starosta: Čo som mal som Vám dal. 
JUDr. Ján Macík: Zaujíma ma právny analýza, podľa ktorej OZ nemusí schvaľovať 
rozhodnutie o transformácii. Aj majetkový podiel v Biomase je majetková hodnota, 
malo o nej rozhodovať OZ podľa zákona o obecnom zriadení V iných obciach o tom 
OZ rokovalo, napr. Nemšová. 
Starosta: V Nemšovej rozhodovali o tom, či vystúpia z Biomasy alebo nie. 
Ing. František Krivačka: Keď nie je problém schvaľuje starosta, keď je problém 
zrazu schvaľuje zastupiteľstvo. 
JUDr. Ján Macík: Miešame dokopy pohodlie, ktoré sa spája s odberom tepla 
s transformáciu. Musíme hodnotiť, či je to dobrý obchod pre obec alebo nie. Podľa 
Vás je v záujme obce vstúpiť do Biopelu? 
Starosta: Áno, som si tým istý. 
JUDr. Ján Macík: Je to len v záujme obce? Prečo ste nežiadali o vystúpenie 
z Biomasy a o vyrovnávací podiel? 
Starosta: Nebol dôvod, s kúrením som bol spokojný, nemáme plyn a transformujeme 
sa z Biomasy do Biopelu za tých istých podmienok. Obec neutrpela ujmu, kotly získa 
v roku 2024. 
Ľuboš Jancek: Malo to byť v roku 2016 alebo 2018. 
Ing. Štefan Sedlár: J. Macík, povedz nám, aké sú riziká, výhody, nevýhody. 
JUDr. Ján Macík: Štefan, zareagujem protiotázkou, vysvetli mi prosím celý proces 
transformácie a zhodnoť, či je to výhodné alebo nevýhodné. 
Ing. Štefan Sedlár: J. Macík, ja sa teba pýtam. 
Starosta: Proces transformácie robili profesionáli, je to zložitý proces. 
Vincent Žilinec: Rozhodujúce je teplo a peniaze. 
Ľuboš Jancek: Tak sa bavme o peniazoch. Prečo krachuje Biomasa? 
Starosta: Všetko som Vám vysvetlil, ako som vedel, obci som nepoškodil, je na Vás 
poslancoch, či preberiete akcie Biopelu. Ak ich nepreberiete, akcie si rozdelia ostatné 
obce. 
Ľuboš Jancek: Zmluvu o odbere tepla máme do konca mája. 
Starosta:  Zmluvu máme do 31.05.2020 podpísanú s Biomasou a druhá zmluva je 
podpísaná od 01.06. 
JUDr. Ján Macík:  Kto ju podpísal, prečo sme ju neschvaľovali? 
Starosta: Ja som ju podpisoval, takéto zmluvy nemusíte schvaľovať, pýtal som sa na 
to bývalej kontrolórky.  
 



 
Ľuboš Jancek: Prečo sme potom na minulom zastupiteľstve schvaľovali dodatok 
o ukončení zmluvy k 31.05? 
JUDr. Ján Macík: Ako ste mohli podpísať zmluvu o dodávke tepla so subjektom, 
ktorý nemá oprávnenie kúriť, nemá oprávnenie podnikať v tepelnej energetike? 
Starosta: Do 01.06. ho Biopel bude mať, vybavuje si ho. 
JUDr. Ján Macík: Vaše rozhodnutie o transformácii BIOMASY bolo vykonané 
protiprávne, keď bolo prijaté bez vedomia OZ.  Vy ste o tom vedeli, mali ste nás 
informovať. Je to kompetencia OZ, lebo ide o majetkové hodnoty. Rozhodli ste sám. 
O Biopeli ste nás nijako neinformovali, v akej je kondícii. 
Starosta: Neviem v akej je kondícii. 
JUDr. Ján Macík: Ako potom môžete tvrdiť, že je to pre obec dobrý biznis? 
Starosta: Zmluva o odbere tepla je za tých istých podmienok ako v Biomase. Zaradil 
som sa podľa ekonomických ukazovateľov. 
JUDr. Ján Macík: Aké ekonomické ukazovatele ste hodnotili? 
Starosta: Tie isté ako v Biomase. 
Mgr. Peter Teťák: Biomasa mala problém s tým, že sa vytváral dlh, lebo odstúpili 
nejaké obce , resp. boli vylúčené . V Biopeli sa tá strata vyrovná, zlepší sa finančná 
kondícia? 
Starosta: Máme záujem, aby sa finančná situácia zlepšila. 
Mgr. Peter Teťák: Tým že predajú akcie? 
Starosta: Preto chcú ponúknuť predaj akcii ďalším akcionárom, aby dokázali 
preklenúť krízové obdobie. 
JUDr. Ján Macík: Čo to bude pre obec znamenať, keď sa navýši počet akcionárov? 
Ing. František Krivačka: Budeme mať ešte menší podiel na hlasovaní. 
Starosta: Budeme  mať minoritný podiel podobne ako v OVS. Nám sa ale jedná 
o teplo. 
JUDr. Ján Macík: Aký vplyv potom budeme mať na cenu tepla? Nijaký. 
Starosta: Taký istý ako v Biomase. Žiadna obec neschvaľovala v OZ či vystúpi 
z Biomasy, či vstúpi do Biopelu, to nemuseli. Rozhodnite sa o akciách, je to na Vás. 
Obec som nepoškodil. 
JUDr. Ján Macík: Už minulý rok ste vedeli, že sa pripravuje transformácie 
a neinformovali ste nás. Ľ. Jancek sa na to na poslednom zastupiteľstve výslovne 
pýtal, povedali ste, že o tom neviete nič. Dva dni predtým bola schôdza, na ktorej ste 
boli a na ktorej ostatné obce mali možnosť vystúpiť a aj vystupovali, prečo ste nás 
o tom neinformovali? 
Ľuboš Jancek: Prečo vystúpilo učilište v Námestove? 
Starosta: Pán Kanovský odchádza do dôchodku a učilište predáva. 
Ľuboš Jancek: A prečo nechcú kúriť? 
Starosta: Noví majitelia povedali že nechcú kúriť, že počkajú na kotle do roku 2024, 
kedy ich dostanú do majetku, idú si kúriť sami. 
Jancek: My si nemôžeme sami kúriť? 
Starosta: Poškodí to obec, teplo nebude lacnejšie. 
JUDr. Ján Macík: prečo by sme nemohli uvažovať napríklad o prenajatí kotolní 
inému subjektu, ktorý nie je pred konkurzom?  
Starosta: Povolenie na vykurovanie mala na Slovensku jedine Biomasa, ktorá sa 
transformuje do Biopelu. 
JUDr. Ján Macík: A napríklad v Banskej Bystrici sa čím kúri, tam nik nevyrába 
teplo?  
Starosta: Chceš aby tu prišiel kúriť niekto z Banskej Bystrice? 
JUDr. Ján Macík: Nie, len mám za to, že kotolne sú teraz na pospas Biopelu, 
o ktorom nevieme, akú bude mať životnosť, ktorý môže ísť kedykoľvek do 
konkurzu. Ja to čítam tak, že Biopel potrebuje získať čo najviac majetku, aby bola 
banka spokojná, ale aj tak môžu ísť do konkurzu a my prídeme o kotolne. Podľa 
finstatu je prevdepodobné, že sa tak stane. 
 



 
Starosta: Kotolne nie sú naše, prechádzajú z Biomasy do Biopelu. Ak Biopel 
skrachuje, o kotolne prídeme. 
JUDr. Ján Macík: Biomasa bude zlikvidovaná, zaujíma ma vyrovnací podiel podľa 
stanov. Obce, ktoré nechcú ísť do Biopelu dostanú čo? 
Starosta: Kotly. My ich dostaneme po roku 2024. Kotly teraz nedostane nikto. Musia 
sa najprv splatiť úvery Tatrabanke. 
Ing. Ivana Teťáková: V roku 2024, keď sa splatia dlžoby budú kotly naše? 
Starosta: Áno, ale za nižšiu hodnotu, budú opotrebovanejšie a buď ostaneme 
v Biopeli, alebo z neho vystúpime a všetko si budeme robiť sami, ak Biopel dovtedy 
bude. 
Bc. Martin Haluška: Budeme ich musieť odkúpiť? 
Starosta: Neodkúpime si ich, budú splatené 
Ing. Ivana Teťáková: Chápem to správne, že my tie kotly vlastne máme, len čakáme 
do roku 2024? 
Starosta: Patrili Biomase a od 01.06 budú patriť Biopelu a keď Biopel splatí úvery, 
potom kotolne môže odovzdať obciam. 
Ing. Ivana Teťáková: Biopel nám ich odovzdá, alebo predá? 
Starosta: Nepredá, odovzdá v zostatkovej hodnote. 
Ľuboš Jancek: Kde je to napísané? 
Starosta: Rieši to transformačný proces. 
Ľuboš Jancek: Podpísal si nejakú zmluvu? 
Starosta: Zmluvu o dodávke tepla. 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, rád by som videl zmluvu o transformácii, tam je 
všetko. 
Starosta: Ja ju nemám. 
JUDr. Ján Macík: Ako je možné, že ju nemáte? 
Starosta: Má ju vedenie. Prečítali ju a schválili. 
JUDr. Ján Macík: Vám to stačili len prečítať, aby ste sa vedeli rozhodnúť? 
Starosta: Áno, jednali sme o tom. 
JUDr. Ján Macík: Rád by som poznal výsledky toho jednania, videl nejaké doklady.  
Starosta: Keď celý ten transformačný proces získam, dám ti ho. 
JUDr. Ján Macík: Dnes chcete, aby sme hlasovali. Doklady pýtam druhý týždeň. 
Nedostal som nič čo som žiadal. Aj Biomasa je podľa infozákona povinná osoba, aj 
obec Hruštín je povinná osoba. 
Starosta: Ja ich nemám. 
JUDr. Ján Macík: Prečo ich nemáte? 
Starosta: Transformačný proces sa nevynáša, je to obchodné tajomstvo. 
JUDr. Ján Macík: Práve toto nie je obchodné tajomstvo, pozrite si infozákon. Na to 
sa môže pýtať ktokoľvek. 
Starosta: Žiadaj si to z Biomasy.  
JUDr. Ján Macík: Nič mi nedali a ani obec mi nič nedala. Mal by som to dostať 
automaticky, resp. na požiadanie. Je hanebné, ak si poslanec musí pýtať doklady na 
zasadnutie OZ cez infožiadosť a nedostane ich. 
Starosta: Čo som mal som Vám prečítal. 
JUDr. Ján Macík: Tie doklady nevypovedajú o ničom. Pýtam sa Vás a aj poslancov, 
kto s toho čo sme dostali si vie urobiť relevantný názor? Štefan, ty si to obhajoval, 
tak mi to prosím vysvetli. Je to dobrý biznis? 
Ing. Štefan Sedlár: Ja momentálne neviem o čo tu ide, o čo ide tebe. Povedz, aký máš 
pohľad na vec, aké sú riziká. Chceš sa o niečom vyjadriť a nikto nevie o čom.  
Povedz konkrétne čo. O čo ide? 
Bc. Martin Haluška: Ide o to, že vstupujeme do firmy, ktorá má finančné problémy 
podľa finančných štatistík a nemá zmluvu na to, čo od nej chceme. Sľúbili že to 
zabezpečia, ale keď nie, budeme mať rovnaký problém, ak nie ešte väčší, lebo bude 
august a nebudeme mať uzavretú zmluvu s nikým, kto nám môže dodať teplo. 
Ing. František Krivačka: A ani kotolne vo vlastníctve. 



 
Bc. Martin Haluška: Aj keď si kúpime peletky budú nám k ničomu. Teraz máme 
rozhodnúť, či vstúpime do firmy, rozhodnutie bude na nás. 
Starosta: Nie o vstupe do firmy, o prebratí akcii. Jedná sa o majetok, o 26 000 €, o 26 
akcii v hodnote 1000 €. Ak dnes odsúhlasíte prevzatie akcií, budeme mať v Biopeli 
26 akcií. Ak nie, pokračujeme za rovnakých podmienok ako v Biomase, ale 
nebudeme mať akcie. 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, zaujímalo by ma v akej situácii je učilište Educco, či 
aj tam bude kúriť Biopel, boli ste v orgánoch Biomasy, určite to viete. 
Starosta: Neviem, učilište sa predáva, Noví majitelia povedali že budú kúriť inak. 
JUDr. Ján Macík: My prečo nemáme takúto možnosť? Tá možnosť by znamenala 
vytvorenie miesta pre kuriča, alebo možnosť prenajať kotolne niekomu inému, 
v každom prípade by sme mali zaručené, že to nebude subjekt pred bankrotom. 
Kontrolór: Ak poslanci nechvália prijatie akcii, akú účasť bude mať obec Hruštín 
v spoločnosti Biopel?  
Starosta: Nezíska 26 akcií, bude len odberateľom tepla. 
Kontrolór: Nebude členom, akcionárom Biopelu? 
Starosta: Tak. Do roku 2024 budeme odberatelia tepla, potom, ak Biopel 
neskrachuje, dostaneme kotolne. 
Ing. Ivana Teťáková: Teda ak dostaneme akcie, staneme sa akcionármi a vezmeme 
na seba aj problémy Biopelu? Mám v tom zmätok. 
Starosta: Samozrejme. Akcia sa môže znehodnotiť. Akcie nenakupujeme z majetku 
obce, dostaneme ich z Biomasy. 
JUDr. Ján Macík: My ich vymeníme za vyrovnací podiel. 
Ing. František Krivačka: Musia sa prerozdeliť tie akcie Biopelu, ktoré mala Biomasa. 
Toto nie je vyrovnací podiel, toto je podiel po Biomase, ktorá zakladala Biopel. 
Starosta: Tak. 
Mgr. Peter Teťák: Ostáva nejakých 750 akcii Biopelu, je o ne záujem? 
Ľuboš Jancek: Tie asi nie sú v ponuke. 
Mgr. Peter Teťák: Ak neprijmeme akcie a budeme odoberať len teplo a Biopel 
skrachuje, nemali by sme prísť o nič.  Ak akcie prijmeme a Biopel skrachuje, 
prídeme o kotolne a budeme ručiť ešte za nejakú dlžobu? 
Kontrolór: O kotolne v takom prípade prídeme. 
Starosta: Klesne ich hodnota. 
Ing. František Krivačka: Môže sa stať, že ak v účtovnej závierke vyjde strata, valné 
zhromaždenie môže rozhodnúť o povinnosti členov uhradiť stratu a budeme platiť 
Mgr. Peter Teťák: Toto som sa pýtal. 
Bc. Martin Haluška: Je to vstúpenie do firmy so všetkými kladmi aj zápormi. 
Kontrolór: Pán starosta, je Vám známa akcionárska štruktúra Biopelu? Poznáme 
akcionárov? 
Starosta: To ja neviem, ako to mám vedieť. 25% tam mala Biomasa a tú zastupoval 
Židek. 
Ľuboš Jancek: Ja si myslím, že Biomasa krachla z dôvodu, že sa cez Biopel 
tunelovala Biomasa, lacno predávali peletky a Biopel ich predával drahšie. 
Starosta: To nie je pravda. Biopel má cisterny, silá, balenie a všetko okolo toho. 
Ľuboš Jancek: To mala aj Biomasa. 
Starosta: V malom množstve. 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, je normálne, ak sa v orgánoch firmy, ktorá je pred 
bankrotom, vyplácajú  podľa môjho názoru neprimerané odmeny? Je to v poriadku? 
Starosta: A vyplácali sa? 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDr. Ján Macík: Podľa záverov členskej schôdze Biomasy zo dňa 20.03.2019 dostal 
generálny riaditeľ 100% ročného základného platu, 300 €/osoba za jedno zasadnutie 
pre členov správnej rady a revíznej komisie a 450 €/ osoba za jedno zasadnutie pre 
ich predsedov. Na členskej schôdzi 18.07.2019, kde sa prijímalo rozhodnutie 
o transformácii Biomasy sa plakalo, že nie sú peniaze, že nie je cash-flow, banka robí 
problémy a každému členovi Biomasy sa uložila povinnosť zaplatiť cca 2500 €  za 
právne služby, za audítora a podobne, čo súvisí s transformáciou Biomasy. 
Starosta: Neplatilo sa to. Generálny riaditeľ mal základný plat a každoročne mu bola 
schvaľovaná 100% odmena. 
JUDr. Ján Macík: Je bežné, že sa za hospodárenie, ktoré privedie firmu ku konkurzu 
vyplácajú také odmeny? To sú podľa mňa zlaté padáky. 
Starosta: Židek nespôsobil krach Biomasy. Robil najlepšie ako vedel. Bol to jeho 
jediný základný plat, ako manažér mal okolo 3 000 € v hrubom, to by dnes nerobil 
nik. Dnes živnostník zarobí 2000 €.  
JUDr. Ján Macík: Nespochybňujem kvality p. Žideka. 
Ľuboš Jancek: Aj ty si bol vo vedení, aj ty si dostával odmenu? 
Starosta: Za rok 2018 sme odmietli všetky odmeny z Biomasy. Židek mal mesačne 
okolo 1 800 € v hrubom. 
JUDr. Ján Macík: To je 3 000 € ročne, áno? 
Starosta: tak to už neviem, musel by som to pozrieť. Peniaze si zaslúžil, členská 
schôdza mu to schválila. 
JUDr. Ján Macík: Chcel som povedať len to, že ak viem že som pred konkurzom, tak 
takéto rozhodnutia neprijímam. Považujem to za zlé manažérske rozhodnutie. Ak 
nemám peniaze, nemôžem mať takéto výdavky. 
Starosta: Hospodársky výsledok bol každý rok v pluse, nebol nikdy mínusový.  
Ľuboš Jancek: Nemáme o čom, my vlastne môžeme rokovať len o tých akciách, čo je 
prakticky bezvýznamné, lebo všetko je už podpísané. 
Ing. František Krivačka: Ja si myslím, že transformačný projekt by sme mali mať, 
aby sme  v konečnom dôsledku neprišli o vyrovnávací podiel. Či nám ho dajú, či je 
to tam napísané v projekte. 
Bc. Martin Haluška: Kto ručí a to, že keď bude mať Biopel problémy, že nám 
neprídu rozmontovať kotolne? 
Ľuboš Jancek: Tí čo poukazovali na neprimerané odmeny a na zlé hospodárenie, tých 
vylúčili. 
Starosta: To máte od Murína? 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, čo čakáte, ak si vypýtame doklady, nedáte nám ich, 
že sa nebudeme snažiť si ich zabezpečiť inak? 
Starosta: Ja ich nemám, ani transformačnú zmluvu. 
JUDr. Ján Macík: O čom potom máme hlasovať? 
Starosta: Máme hlasovať, či prijmete 26 akcii alebo nie. 
JUDr. Ján Macík: Prečo ste nás minulý rok neinformovali o transformácii? 
Starosta: Nepovažoval som to za potrebné, lebo sa kúrilo, odoberalo teplo a obec 
komfortne funguje ďalej. 
JUDr. Ján Macík: Vedeli ste že Biomasa končí? 
Starosta: Áno. 
Ing. František Krivačka: Ide o majetok nie o problémy s kúrením. Či kotolne 
dostaneme alebo nie. 
Starosta: Dostaneme ich v 2024. 
Ing. František Krivačka: Kde to máme napísané, ja to chcem vidieť na papieri. 
Starosta: Tak budem pýtať tú transformáciu. 
JUDr. Ján Macík: Podnik je už predaný? 
Starosta: Pretransformovaný. 
Ľuboš Jancek: Osobne máš nejaké akcie v Biopeli? 
 



 
Starosta: Prečo Ťa to zaujíma? Je to moja vec. Na to ti nemusím odpovedať. 
JUDr. Ján Macík: To nie je len Vaša vec. 
Mgr. Peter Teťák: Pred chvíľou sa kontrolór pýtal, či vieme, kto má akcie v Biopeli 
a povedali ste, že neviete. 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, ste verejný funkcionár. 
Starosta: Biopel je akciová spoločnosť a hádam nebude zverejňovať svoje  
akcionárske portfólio. Akcionárov Biopelu Vám nezverejnia. 
Mgr. Peter Teťák: Ak chcem s niekým obchodovať tak chcem vedieť, kto ju vlastní. 
Vieme len o 25% imania? 75% akcii nevieme kto má? 
Starosta: Presne. Rozhodnite sa, treba hlasovať. Podľa mňa v Biopeli nestratíme nič, 
keď akcie získame, ak klesne hodnota akcii, tak klesne, ak Biopel skrachuje, prídeme 
o akcie a budeme musieť hľadať možnosti kúrenia.  
Ing. František Krivačka: Ak o rok bude mať Biopel stratu milión €, valné 
zhromaždenie rozhodne, že stratu treba uhradiť a uhradia ju členovia a tým aj my. 
Firme hrozí úpadok, je to na finstate, všade. 91% má zadlženosť. 
Starosta: Rozhodnite sa. 
JUDr. Ján Macík: Ja by som sa najradšej vrátil späť k transformácii a bol by som rád, 
ak by sa bezodkladne prejavil záujem vystúpiť z Biomasy a prejavil by sa záujem 
o samostatné vykurovanie. Toto je podľa mňa pre nás najlepšia cesta. 
Starosta: To je Tvoj názor. 
JUDr. Ján Macík: Áno a mám ho podložený. 
Starosta: Môj je celkom iný a ja som v dobrej viere podpísal  zmluvu o odbere tepla 
za tých istých podmienok ako v Biomase. 
Bc. Martin Haluška: Zmluva je platná, ak nemajú  licenciu, aby mohli dodávať teplo? 
Starosta: Do 01.06. ju budú mať. 
Kontrolór: Zmluvu sme nevideli. 
Bc. Martin Haluška: Zmluva nie je zverejnená, kedy ste ju podpísali? 
Starosta: Tú zmluvu môžeme zverejniť až v máji, pred koncom Biomasy. 
Kontrolór: Už je podpísaná? 
Starosta: Je pripravená. 
Ing. František Krivačka: Je podpísaná alebo je pripravená? 
Bc. Martin Haluška Je podpísaná s budúcim dátumom? 
Starosta: Nie je s budúcim dátumom. 
JUDr. Ján Macík: Ja nechcem, aby sa s Biopelom podpisovala zmluva. 
Ľuboš Jancek: Nie je pravda, že od roku 2015 sa nemenili ceny tepla, mám tu 
podklady.  V roku 2015 účtovali za GJ 22,17 € a v rok 2019 26,50 €, čo je nárast 
o 20%. 
Starosta: To je asi inflácia. 
Ľuboš Jancek: Ale tvrdia že nezvyšujú. 
Starosta: Zvyšovali asi podľa inflácie. 
Ľuboš Jancek: Nemôže napísať že sa ceny nemenili.  
Starosta: Konal som podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Rozhodujeme o prijatí 
akcii, ja na tom nebazírujem. 
JUDr. Ján Macík: Ak neprijmeme akcie, sú povinní nás kompenzovať inak, je tak? 
Starosta: Nie, zriekneš sa toho. 
JUDr. Ján Macík: Je tu majetok, ktorý malo združenie Biomasa, nezrieknem sa ho, 
neprijeme akcie, ale musia inak nás kompenzovať. 
Starosta: To nie je napísané. 
Ing. František Krivačka: Myslím si, že keď neprijmeme tieto akcie, tak nastupuje 
inštitút vyrovnacieho podielu, lebo nemusíme vstúpiť do novej spoločnosti pri 
transformácii resp. likvidácii. Mali by sme mať právo na vyrovnací podiel. 
JUDr. Ján Macík:. Nik nás nemôže tlačiť vstúpiť do nejakého podniku. 
Starosta: Pre mňa je to novina, ak to neprijmete, budem sa pýtať ďalej. Máme mať 
členskú schôdzu do konca marca. 
 



 
JUDr. Ján Macík: Pán starosta, koho záujem hájite? 
Starosta: Záujem obce Hruštín. 
JUDr. Ján Macík: Len obce Hruštín? Lebo nechápem, prečo by to malo byť pre obec 
výhodné. 
Ing. Štefan Sedlár: Keď sme odoberali teplo 20 rokov, tak 4 roky ešte vydržíme. 
Ľuboš Jancek: S tým už teraz nespravíme nič, len to celé napadnúť. 
Starosta: Už to Mútne napadlo, napadli to ďalšie tri obce, môžete to aj vy napadnúť. 
Ľuboš Jancek: Ani elektrinu im neúčtujeme, používajú našu elektrinu, ktorú platíme. 
Starosta: A načo? Vysvetlím, keď prídeme k nájomnej zmluve. 
Ing. František Krivačka: Hlasujeme podľa svedomia a vedomia. Ak sa to neschváli, 
mám požiadavku dať do zápisnice, aby sme žiadali o vyrovnací podiel. Aby sme na 
to nepozabudli, je tam premlčacia lehota. 
Starosta: Žiadať môžeme, ale neviem či nám to dajú. 
Ing. Ivana Teťáková: Zaujíma ma názor kontrolóra ako odborníka. 
Kontrolór: Biopel je zadlžený. Je ohrozený. V prípad konkurzu dôjde k speňažovaniu 
majetku, ktorý je založený v prospech Tatrabanky. V takom prípade bude uspokojená 
Tatrabanka, ostatní veritelia nič, obec nič. Už ani vyrovnací podiel. Keby zanikla 
v procese transformácie účasť obce v Biomase, vznikne jej účasť na vyrovnací 
podiel. Ide o rizikovú transakciu, predložené podklady nemajú úplnú výpovednú 
hodnotu, aby sa z nich dal utvoriť objektívny názor. O tomto ste podľa môjho názoru 
mali byť informovaní skôr. 
Starosta: Riziká poznáte, vysvetlili ste ich. 
JUDr. Ján Macík: Zaujíma ma výška vyrovnacieho podielu, ak neprijmeme akcie. 
Starosta: To neviem, toto je pre mňa novinka, lebo podľa mojich informácii všetky 
obce ich prijali, neviem ako je to v transformačnej zmluve. Budete žiadať Biomasu. 
Ing. František Krivačka: 9 obcí akcie neprijalo. 
Starosta: To sú obce, ktoré odišli, teda nedostali akcie. 
Mgr. Peter Teťák: Máte informácie, napr. obec Dubodiel, tí odišli, dostali vyrovnací 
podiel, teplo budú brať od Biopelu? 
Starosta: Nedostali vyrovnací podiel, ostala im hodnota kotolne. Nebudú brať teplo 
od Biopelu. Ani jedna obec čo odišla z Biomasy nebude brať teplo od Biopelu. 
Kontrolór: V polovici minulého roka sa na úrovni Biomasy rozhodovalo o tom, kto si 
zoberie kotolne do vlastníctva a kto nie a Vy ste toho súčasťou neboli. Urobte si 
názor. Pán starosta, Vy ste boli na tom zasadnutí? 
Starosta: Bol. 
Kontrolór: Takže ste  tom vedeli? 
Starosta: Áno. 
JUDr. Ján Macík: A my sme prečo o tom nevedeli? 
Starosta: Nepovažoval som to za potrebné, aby ste o tom vedeli. Tie obce dlhodobo 
chceli vystúpiť z Biomasy, garantovali to už roky, 5 rokov s nimi boli problémy. 
JUDr. Ján Macík: Ale vy viete, že aj ja som bol toho názoru, že je vhodné vystúpiť 
z Biomasy, pretože sme to mali vo volebnom programe. Mali ste nás o tom 
informovať. 
Starosta: O transformácii Biomasy do Biopelu som hlasoval s najlepším vedomím 
a svedomím. Myslím si, že aj ekonomicky je to najlepšie pre našu obec. Nechci, aby 
som teraz dával hlasovať, kto je za Biomasu a kto za Biopel. Myslíš, že všetci budú 
za teba, aby sme odišli z Biomasy? 
JUDr. Ján Macík: Neviem, dajme o tom hlasovať. 
Starosta: Nedáme hlasovať, lebo je to hotová vec. 
JUDr. Ján Macík: Podľa zápisníc, ktoré mám k dispozícii má byť schôdza v marci 
2020, na ktorej sa má rozhodovať o posledných žiadostiach jednotlivých členov 
Biomasy. 
Starosta: Už je to rozhodnuté. Transformácia Biomasy bola schválená v novembri 
2019. V marci 2020 bude posledná schôdza, ktorá uzavrie rok 2019. 
 



 
 
JUDr. Ján Macík: Podľa členskej schôdze z 27.11.2019 to ešte nepovažujem za úplne 
stratené, v marci 2020 sa ešte má o tom rokovať. Ľubo Jancek sa 29.11.2019, dva dni 
po tejto schôdzi, pýtal čo je s Biomasou, tvrdili ste že nemáte informácie. 
Ing. František Krivačka: Aj ja som sa pýtal. 
JUDr. Ján Macík: Tvrdili ste, že bližšie informácie budete vedieť v roku 2020, ale 
Vy ste to už vedeli. Tvrdili ste že OZ bude schvaľovať novú zmluvu. Zavádzali ste 
nás. 
Starosta: Ja som nevedel. Si za to, aby sme nešli do Biopelu, ale aby sme kúrili sami? 
JUDr. Ján Macík: Áno. 
Starosta: Ďalší kto je za to, Ľubo Jancek, Fero Krivačka, kto ešte? Ak schválite, že 
chcete kúriť sami, potom Ty Ľubo s Janom Macíkom si kúrte, ja sa o to starať 
nebudem. Spýtajte sa riaditeľa základnej školy, či si bude zháňať kuričov, všetko 
okolo toho a či bude kúriť dve budovy základných škôl? Kúrenie obnáša školenie 
kuričov, revízne správy od kotolní a elektriky. Povolenie o predaji tepla z URSO. 
Cenové ponuky na nákup peliet a ďalšie náležitosti. To mám všetko zabezpečovať 
ja? Tak to teda nie.  
Ľuboš Jancek: Áno. 
Starosta: Takže tak. Nejdem o tom dávať ani hlasovať.  
JUDr. Ján Macík: Akože nie? 
Starosta: Transfomácia prebehla, ste tu len traja za to. Ja som konal v dobrej viere. Ja 
si za to ako starosta obce zodpoviem. 
Mgr. Peter Teťák: Je problém v komunikácii, nedostávame kompletné informácie, 
o mnohých veciach o ktorých viete nás neinformujete, obchádzate nás. 
Kontrolór: Môžu byť rôzne záväzky Biomasy, zrejme úvery a potom eurofondy. 
Videli ste niekedy tie zmluvy? Existuje nejaká forma osobného ručenia pána Žideka 
za záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv? Zmenky, ručenie a podobne? 
Starosta: Židek bol generálny riaditeľ. Všetky eurofondy čo boli vyčerpané sú 
zaručené.  Posledný kotol je v ručení vo Vaňovke, čo prišiel v roku 2015 alebo 2016. 
Celú záruku preberá Biopel, aj eurofondy. 
Mgr. Peter Teťák: Prečo kotolňa vo Vaňovke je z hľadiska ceny v nepomere 
k ostatným kotolniam? Prečo je výrazne lacnejšia? 
Starosta: Zrejme preto lebo je malá. 
Ľuboš Jancek: Sú predražené. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili prevzatie akcií 
z Biopelu, a. s., Kysucký Lieskovec v počte 26 ks. 

Uznesenie č. 18/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11   
ZA:          1 ( Ing. Štefan Sedlár) 
Proti:                     5 (Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka, JUDr. Ján Macík, 
                                  Mgr. Peter Teťák) 
Zdržal sa:              5 (Danka Banasová, Milan Očkaják, Ing. Ivana Teťáková, Dominik Zemenčík, 

          Vincent Žilinec 
 

Ing. František Krivačka: Dávam návrh, aby bola do zápisnice zapísaná žiadosť 
o vyplatenie vyrovnacieho podielu, ktorý sa týka akcii Biopelu, ktoré sme neprevzali, 
v znení „Obec žiada o vyplatenie vyrovnacieho podielu z titulu neprevzatia akcii“. 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDr. Ján Macík: Dávam návrh na hlasovanie o uznesení v znení: „Bezodkladne 
prejaviť v orgánoch združenia Biomasa záujem o samostatné vykurovanie 
a bezodkladne vykonať kroky smerujúce k vystúpeniu obce Hruštín  o združenia 
Biomasa, najmä, nie však výlučne a) podať žiadosť o vystúpenie obce Hruštín zo 
združenia Biomasa, a to vyjadrením nesúhlasu na členskej schôdzi Biomasa 
s návrhom  na transformáciu združenia  do akciovej spoločnosti Biopel, b), ak tento 
spôsob nebude z objektívnych dôvodov  naplniteľný,  písomným vystúpením člena 
združenia Biomasa – obce Hruštín -  zo združenia Biomasa“. 
Starosta: Toto už je neskoro, v novembri sme transformačný proces uzavreli. 
JUDr. Ján Macík: Trvám na hlasovaní . 
Ing. Štefan Sedlár: Čo nám to prinesie? 
Ing. František Krivačka: Aby sme neprišli o kotolne. 
Starosta: Kotolne získame až v roku 2024. Už je neskoro. 
JUDr. Ján Macík: Mám iný názor. Napriek tomu, že ide o kompetenciu OZ, boli sme 
obídení. Je dôvodné hlasovať o takomto uznesení. 
Starosta: Právna analýza jasne hovorí, že OZ o tomto rozhodovať nemusí. 
JUDr. Ján Macík: Analýzu som si žiadal, nedali ste mi ju. 
Starosta: Má ju Biomasa, ja ju tiež nemám. Žiadna iná obec nepotrebovala súhlas 
OZ, tí čo odišli odchádzali už dlhodobo. 
Ľuboš Jancek: Keď ste vyhodili 4 členov a teraz odišlo ďalších 10, je možné 
očakávať ozdravenie? 
Starosta: Ostali tí, čo nerobili škodu a chcú to ozdraviť.  
Ľuboš Jancek: Akú škodu? 
Starosta: Neplatili, neodoberali teplo, tie 3 obce v ten rok spôsobili škodu 150 000 € 
tým že neplatili faktúry a potom tým že klesol odber tepla, v dôsledku čoho klesli 
tržby. Spôsobili pokles tržieb Biomasy a Biomasa sa dostala do konkurzu. 
Mgr. Peter Teťák: Ďalší chcú odísť, bude ich stále menej.  
JUDr. Ján Macík:. V súčasnosti sme aj z EU tlačení  k energetickej efektívnosti. Ak 
obce ktoré prejdú do Biopelu vykonajú opatrenia  na zvýšenie energetickej 
efektívnosti a znížia sa tržby za teplo napríklad tým že zateplia budovu, bude sa to 
vnímať ako škoda pre Biopel? Lebo budú platiť menej. 
Starosta: Biomasa to akceptovala. Tí štyria svojvoľne odišli a nezaplatili svoje 
záväzky a nesplácal sa úver. 
Starosta: Dávaš návrh na prijatie uznesenia. Ja s ním nesúhlasím. Pri hlasovaní 
o transformácii Biomasy do Biopelu som konal som podľa najlepšieho svedomia. 
JUDr. Ján Macík:. Ale bez nás. 
Starosta: Nemusel som. Ak chcete takéto uznesenie prijať, hlasujte zaň.  
Starosta: Poslanci uvedomte si, že treba to odhlasovať 3/5 väčšinou, lebo to je 
závažný krok. Ak toto dnes schválite, tak ste schválili vystúpenie  z Biomasy. 
Neviem síce akým spôsobom, keď je už Biomasa pretransformovaná do Biopelu. 
Podľa mňa je to škodlivý krok pre obec. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili bezodkladné 
prerokovanie  v orgánoch združenia Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký 
Lieskovec záujem o samostatné vykurovanie a bezodkladne vykonať kroky 
smerujúce k vystúpeniu obce Hruštín zo združenia Biomasa a to: 
a/ vyjadrením nesúhlasu na členskej schôdzi Biomasa s návrhom na transformáciu 
združenia do Biopel, a. s. 
b/ alebo ak tento spôsob nebude z objektívnych dôvodov naplniteľný, písomným 
vystúpením člena združenia obce Hruštín zo združenia Biomasa podľa návrhu    
JUDr. Jána Macíka? 

 
 
 



 
 
Uznesenie č. 19/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11   
ZA:          3 ( Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka, JUDr. Ján Macík) 
Proti:                     5 (Danka Banasová, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Dominik Zemenčík,  
   Vincent Žilinec  
Zdržal sa:              3 ( Bc. Martin Haluška, Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková ) 
 

Starosta: Keby to uznesenie OZ schválilo, toto uznesenie by som vetoval. 
 
K bodu č. 5: Schválenie nájomnej zmluvy – prenájom kotolní Biopelu. 
 

Starosta obce predniesol poslancom OZ Nájomnú zmluvu pre BIOPEL, a. s., 
Kysucký Lieskovec 847. Jedná sa o prenájom kotolní ZŠ Zamost, ZŠ Výhon, 
Kultúrny dom, MŠ Hruštín, Polyfunkčný dom  Vaňovka č. 989 za 1,- €.  
 
Ing. Krivačka: Nájom za 1,- € nie je férové, mali by sme ako obec mať nejaký zisk za 
nájom.  
JUDr. Juraj Macík: Mali by nám dal zľavu za teplo, keď majú nájom za 1,- €. 

 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme  schválili Nájomnú 
zmluvu č. NZ/2020/002 pre Biopel, a. s., Kysucký Lieskovec 847 – prenájom 
kotolní? 

 
Uznesenie č. 20/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11    
ZA:       9 (Bc. Martin Haluška,  Danka Banasová, Ing. František Krivačka,   
                                  Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková,      
                                  Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     2 (Ľuboš Jancek, JUDr. Ján Macík)  
Zdržal sa:              0   
 
K bodu č. 6: Schválenie Mandátnej zmluvy. 
 

Starosta obce predniesol poslancom OZ Mandátnu zmluvu s firmou TENDERnet,    
s. r. o., Žilina. 
 
Ľ. Jancek: Som za Mandátnu zmluvu s tým, aby bola na dobu určitú do 31.12.2022. 
Obec by mala vždy zverejniť a oboznámiť občanov Hruštína ak sa niečo plánuje 
robiť, aby sa mohli aj firmy a občania z Hruštína prihlásiť.  

 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili Mandátnu 
zmluvu s firmou TENDERnet, s. r. o., Žilina na dobu určitú do 31.12.2022? 

 
Uznesenie č. 21/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11    
ZA:        11  (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 
                                   Ing. Ivana Teťáková, Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
 



 
 
K bodu č. 7:   Prerokovanie žiadostí. 

 
Starosta obce predniesol poslancom OZ: 
a/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre Poľovnícky spolok 
Hruštín vo výške  500,00 Eur na opravu kaplnky sv. Huberta. 
 
Ľ Jancek: Vlani sme vrátili peniaze, ktoré sme dostali od Obce. Mali sme všetko 
pripravené, ale nestihli sme opraviť kaplnku.  
  
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme  schválili Žiadosť 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre Poľovnícky spolok Hruštín vo 
výške  500,00 Eur na opravu kaplnky sv. Huberta? 

 
Uznesenie č. 22/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        10 (neprezentoval: Bc. Martin Haluška)   
ZA:        10 (Danka Banasová, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka, JUDr. Ján Macík,  
             Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková, 
                                   Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
 

b/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OŠK Hruštín vo 
výške  1.000,00 Eur na akciu Beh na Zábavu. 
 
Mgr. Teťák: Beh na Zábavu organizuje Ing. Ján Kazimier, beh je organizovaný vo 
viacerých obciach, účastníci získavajú body a ten kto má najviac bodov je víťaz.  
Prednostka OcÚ: Vlani Beh na Zábavu bol slabo zorganizovaný a taktiež sa 
zúčastnilo málo ľudí z Hruštína.  
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili Žiadosť 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OŠK Hruštín vo výške  
1.000,00 Eur na akciu Beh na Zábavu? 
 

Uznesenie č. 23/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        11    
ZA:          8 ( Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka, JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják,  

Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, Ing. Ivana Teťáková,  
Dominik Zemenčík) 

Proti:                     0  
Zdržal sa:              3 ( Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Vincent Žilinec) 
 
K bodu č. 8.:  Schválenie zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020. 
 

Starosta obce a prednostka OcÚ predniesli poslancom OZ zmeny Rozpočtu Obce 
Hruštín na rok 2020 v nasledovných položkách:  

 
                                                                           schválený               rozdiel                       upravený   
Príjem – finančné operácie  
454 Príjem z rezervného fondu                     275 379,00 €         +     3 471,00 €        278 850,00 € 
Výdaj - bežný rozpočet 
Program 1.1 
637 004 Údržba kamerového systému                     0,00 €         +     1 500,00 €                 1 500,00 € 



 
Program 4.3 
635 006 Údržba verejnej zelene                    332,00 €         +   10 000,00 €               10 332,00 € 
Program 6.3 
642 Transfery                            75 150,00 €         +     1 500,00 €               76 650,00 € 
Program 6.4 
635 Údržba KD                             52 000,00 €          -   12 000,00 €               40 000,00 € 
Výdaj - kapitálový rozpočet 
Program 10 
713 004 Vybavenie dielne ZŠ-5 % spoluf.              0,00 €         +      2 080,00 €                 2 080,00 € 
717 002 Rekonštr. dielne ZŠ Zamost                      0,00 €         +         391,00 €                    391,00 €                      

5 % splufinancovanie 
 

Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme  schválili zmeny 
Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020 v hore uvedených položkách? 

 
Uznesenie č. 24/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        10 (neprítomná: Ing. Ivana Teťáková)   
ZA:        10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 
                                   Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
  
K bodu č. 9.: Interpelácie.  

 
Starosta obce  informoval poslancov OZ o umiestnení značiek v obci (zákaz 
parkovať na ulici Lán, stopka na križovatke z Vaňovky a ulice Lán na hlavnú cestu, 
z ulice Lán majú prednosť v jazde). 
 
Bc. Martin Haluška informoval o zasadnutí Komisie kultúry, školstva, športu 
a cestovného ruchu zo dňa 08.02.2020.  
Starosta obce informoval, že je potrebné domenovať za člena Komisie kultúry, 
školstva, športu a cestovného ruchu za Obec Bc. Soňu Zajacovú. 
 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme  zvolili za člena Komisie 
kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu  Bc. Soňu Zajacovú od 05.03.2020? 

 
Uznesenie č. 25/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        10 (neprítomná: Ing. Ivana Teťáková)   
ZA:        10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 
                                   Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
 

Starosta obce informoval, že dňa 10.03.2020 ideme do Zabierzowa podpísať Zmluvu 
o spolupráci s Gminou Zabierzow. 
Mgr. P. Teťák: Ako je to s demontážou zadných stavov pri drevenici.  
Starosta: Firma príde demontovať drevené zadné stavy s tým, že si zoberie vonkajšie 
dosky z budovy.  
Prednostka OcÚ predniesla Správu o prevedenej kontrole inventarizácie za rok 2020 
v MŠ Hruštín, ktorú vykonala Ing. Emília Franeková podľa Plánu práce na 1. polrok 
2020. 



 
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme zobrali Správu 
o prevedenej kontrole inventarizácie za rok 2020 v MŠ Hruštín na vedomie? 

 
Uznesenie č. 26/2020 
Hlasovanie:   
Prezentácia:        10 (neprítomná: Ing. Ivana Teťáková)   
ZA:        10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. František Krivačka,  
             JUDr. Ján Macík, Milan Očkaják, Ing. Štefan Sedlár, Mgr. Peter Teťák, 
                                   Dominik Zemenčík, Vincent Žilinec) 
Proti:                     0  
Zdržal sa:              0   
 

Bc. M. Haluška: Treba urobiť inventárne karty do miestností MKS (súpis majetku), 
aby sa vedelo, čo sa v ktorej miestnosti nachádza.  

 
K bodu č. 10: Záver. 
 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 

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

Vincent Žilinec    ................................................................. 
 

 
 
 



 

U z n e s e n i e   č. 15/2020  
zo  zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
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 
 
Berie na vedomie: 
 
Účasť poslancov v počte: 11  
 
Hlasovanie:    

Za: 11 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 
 

 

U z n e s e n i e   č. 16/2020  
zo  zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania OZ. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
Schvaľuje: 
 
Program podľa pozvánky. 
 
Hlasovanie:    

Za: 11 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 

 



U z n e s e n i e   č. 17/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 3: Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ. 
                      
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
Berie na vedomie: 
 
Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ. 
 
Hlasovanie:    

Za: 11 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 
 

 

U z n e s e n i e   č. 18/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 4: Schválenie prevzatia akcií z Biopelu. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
Neschvaľuje: 
 
Prevzatie 26 akcií z Biopelu, a.s., Kysucký Lieskovec a žiada o vyplatenie vyrovnávacieho podielu 
z titulu neprevzatia akcií. 
 
Hlasovanie:    

Za: 1 Ing. Š. Sedlár 

Proti: 5 Bc. M. Haluška, Ľ. Jancek, Ing. F. Krivačka, Mgr. P. Teťák, 
JUDr. J. Macík 

Zdržal sa: 5 D. Banasová, M. Očkaják, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,  
V. Žilinec 

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 
 



U z n e s e n i e   č. 19/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 4: Schválenie prevzatia akcií z Biopelu. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
Neschvaľuje: 
 
Bezodkladné prerokovanie  v orgánoch združenia Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký 
Lieskovec záujem o samostatné vykurovanie a bezodkladne vykonať kroky smerujúce k vystúpeniu 
obce Hruštín zo združenia Biomasa a to: 
a/ vyjadrením nesúhlasu na členskej schôdzi Biomasa s návrhom na transformáciu združenia do 
Biopel, a. s. 
b/ alebo ak tento spôsob nebude z objektívnych dôvodov naplniteľný, písomným vystúpením člena 
združenia obce Hruštín zo združenia Biomasa. 
 
Hlasovanie:    

Za: 3 Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík,  

Proti: 5 D. Banasová, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Zdržal sa: 3 Bc. M. Haluška, Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková,  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 

 
 

U z n e s e n i e   č. 20/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 5: Schválenie nájomnej zmluvy – prenájom kotolní Biopelu. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:  
 
Schvaľuje: 
 
Nájomnú zmluvu č. NZ/2020/002 pre Biopel, a. s., Kysucký Lieskovec 847 – prenájom kotolní.  
 
Hlasovanie:    

Za: 9 D. Banasová, Bc. M. Haluška,  Ing. F. Krivačka, M. Očkaják, 
 Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. 
Žilinec 

Proti: 2 Ľ. Jancek, JUDr. J. Macík 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 

Mgr. František Škapec 
        starosta obce 

 



 

U z n e s e n i e   č. 21/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 6: Schválenie Mandátnej zmluvy. 
  
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o:  
 
Schvaľuje: 
 
Mandátnu zmluvu s firmou TENDERnet, s. r. o., Žilina na dobu určitú do 31.12.2022. 
 
Hlasovanie:    

Za: 11 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 

U z n e s e n i e   č. 22/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 7:  Prerokovanie žiadostí. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
Schvaľuje: 
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre Poľovnícky spolok Hruštín vo výške  
500,00 Eur na opravu kaplnky sv. Huberta. 
 
Hlasovanie:    

Za: 10 D. Banasová, , Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 1 Bc. M. Haluška 

 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 



 

U z n e s e n i e   č. 23/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 7:  Prerokovanie žiadostí. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
Schvaľuje: 
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OŠK Hruštín vo výške  1.000,00 Eur 
na akciu Beh na Zábavu. 
 
Hlasovanie:    

Za: 8 Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka, JUDr. J. Macík, M. Očkaják,  
Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák, Ing. I. Teťáková, D. Zemenčík,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 D. Banasová, Bc. M. Haluška, V. Žilinec 

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 24/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 8:  Schválenie zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
Schvaľuje: 
 
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020 v nasledovných položkách:  
 
                                                                           schválený               rozdiel                       upravený   
Príjem – finančné operácie  
454 Príjem z rezervného fondu                     275 379,00 €         +     3 471,00 €        278 850,00 € 
 
Výdaj - bežný rozpočet 
Program 1.1 
637 004 Údržba kamerového systému                     0,00 €         +     1 500,00 €                 1 500,00 € 
Program 4.3 
635 006 Údržba verejnej zelene                    332,00 €         +   10 000,00 €               10 332,00 € 
Program 6.3 
642 Transfery                            75 150,00 €         +     1 500,00 €               76 650,00 € 
Program 6.4 
635 Údržba KD                             52 000,00 €          -   12 000,00 €               40 000,00 € 
Výdaj - kapitálový rozpočet 
Program 10 
713 004 Vybavenie dielne ZŠ-5 % spoluf.              0,00 €         +      2 080,00 €                 2 080,00 € 
717 002 Rekonštr. dielne ZŠ Zamost                      0,00 €         +         391,00 €                    391,00 €                      

- 5 % splufinancovanie 

 
 
Hlasovanie:    

Za: 10 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková 

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 25/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 9: Interpelácie.   
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
Volí: 
 
Za člena Komisie kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu Bc. Soňu Zajacovú od 05.03.2020. 
 
 
Hlasovanie:    

Za: 10 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková 

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 
 

U z n e s e n i e   č. 26/2020  
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín 

konaného dňa 04.03.2020 
K bodu č. 9:  Interpelácie. 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o: 
 
Berie na vedomie: 
 
Správu Ing. Emílie Franekovej, hlavného kontrolóra obce, o prevedenej kontrole inventarizácie za 
rok 2020 v MŠ Hruštín.  
 
Hlasovanie:    

Za: 10 D. Banasová, Bc. M. Haluška, Ľuboš Jancek, Ing. F. Krivačka,  
JUDr. J. Macík, M. Očkaják, Ing. Š. Sedlár,  Mgr. P. Teťák,  
D. Zemenčík, V. Žilinec 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomná: 1 Ing. I. Teťáková 

Nehlasovali: 0  

 
 
 
 

Mgr. František Škapec 
               starosta obce 


