Zápisnica
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Hruštíne
konaného dňa 29. mája 2020

Prítomní:

Neprítomný:

Zápisnica
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce Hruštín
konaného dňa 29. mája 2020
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)
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 prítomných 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: Bc. Martin Haluška, Milan Očkaják
Písanie zápisnice: Zuzana Kušnieriková, pracovníčka OcÚ Hruštín
Schválenie programu rokovania OZ
PROGRAM :
1. Otvorenie.
2. Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Prerokovanie žiadostí.
4. Návrh Záverečného účtu Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hruštín na 2. polrok 2020.
6. Správa kontrolóra obce Hruštín o výsledkoch kontroly.
7. Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020.
8. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hruštín.
9. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT – AUDIT, s. r. o.
10. Interpelácie.
11. Záver.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za schválenie predloženého programu
podľa pozvánky?
Uznesenie č. 28/2020
Hlasovanie:
Prezentácia:
10 (Neprítomný: Ing. František Krivačka)
ZA:
10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, Ľuboš Jancek, 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. 2: Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Starosta obce informoval o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Uznesenie č. 29/2020
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: Prerokovanie žiadostí.
Starosta obce informoval poslancov, že prišla:
a/ Žiadosť Mariána Kompana, Črchľa 384/11, 029 52 Hruštín o schválenie prevodu
pozemku v zmysle uznesenia č. 81/2019 za dňa 29.11.2019. Súčasne doručil
znalecký posudok a geometrický plán.
Prednostka OcÚ informovala, že žiadateľ vlastní pozemok parcela CKN č. 1345/6,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m² a pozemok parcela CKN č. 1345/7,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m², k. ú. Hruštín, nachádzajúce sa pod
miestnou komunikáciou Črchľa, spolu to je 51 m2 ohodnotených znaleckým
posudkom č. 43/2020 (ďalej len ZP) Ing. Jánom Žochňákom na sumu 13,52 Eur/m2,
čo činí 689,50 Eur. Obec je vlastníkom pozemkov: parcela CKN č. 484/3, záhrada
o výmere 7 m2, parcela CKN č. 484/4, záhrada o výmere 35 m2 a parcela CKN
č. 484/14, záhrada o výmere 16 m2, k. ú. Hruštín, podľa GP č. 37048201-5/2020
vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor. Spolu to je 58 m2
ohodnotených ZP č. 43/2020 na sumu 11,49 Eur/m2, čo činí 666,42 Eur.
OR odporúča OZ schváliť prevod pozemku parcela CKN č. 1345/6, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 22 m² a pozemku parcela CKN č. 1345/7, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 29 m², k. ú. Hruštín, podľa GP č. 37048201-5/2020
vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor vo vlastníctve
Mariána Kompana, Črchľa 384/11, 029 52 Hruštín zámenou za pozemok parcela
CKN č. 484/3, záhrada o výmere 7 m2, parcela CKN č. 484/4, záhrada o výmere 35
m2 a parcela CKN č. 484/14, záhrada o výmere 16 m2, k. ú. Hruštín, podľa GP
č. 37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav
Genšor, vo vlastníctve obce Hruštín priamym predajom podľa osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
OR je za prevod pozemku zámenou a to bez finančného vyrovnania obce p.
Kompanovi, pretože miestna komunikácia – ulica Črchľa, pod ktorou vlastní
pozemky má vyššiu hodnotu z dôvodu, lebo sa o túto stará a zveľaďuje obec. Je na
Vás poslancoch, aby ste rozhodli. Suma určená znalcom je suma pod, ktorú nemôže
obec predať majetok.
OZ taktiež súhlasí s prevodom pozemku zámenou a to bez finančného vyrovnania
obce p. Kompanovi.

Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili prevod
pozemku parcela CKN č. 1345/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m²
a pozemku parcela CKN č. 1345/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m²,
v hodnote 689,52 Eur, k. ú. Hruštín, podľa GP č. 37048201-5/2020 vyhotoveného
geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor vo vlastníctve Mariána Kompana,
Črchľa 384/11, 029 52 Hruštín zámenou za pozemok parcela CKN č. 484/3, záhrada
o výmere 7 m2, parcela CKN č. 484/4, záhrada o výmere 35 m2 a parcela CKN
č. 486/14, záhrada o výmere 16 m2, v hodnote 666,42 Eur, k. ú. Hruštín, podľa GP
č. 37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor, vo
vlastníctve obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú priľahlé
k pozemku zastavaného stavbou rodinného domu. Obec nadobudne pozemky, ktoré
slúžia ako miestna komunikácia.
Uznesenie č. 30/2020
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
b/ Žiadosť Ľuboša Janceka – MAGNUM, Črchľa 305, 029 52 Hruštín o uplatnenie
40 % zľavy z výšky nájomného pre uzatvorenie prevádzky z hygienických dôvodov
pre pandémiu koronavírusu. Vláda chystá legislatívu na pomoc s nájmami, ale ešte
neschválila koľko percent poskytne pre podnikateľov. V prípade Ľ. Janceka sa jedná
o dobu nájmu od 14.3.2020 do 16.5.2020.
Ing. I. Teťáková: Ak treba pomôcť, tak som za to.
Ing. F. Krivačka: Taktiež som za to, aby sa pomohlo.
Starosta: Som za to, aby obec prispela. Ak niečo štát prispeje, tak bude dobre. Ešte
nevieme koľko. Mohli by sme prispieť 1/3 zo sumy. Čiže za dva mesiace má
zaplatené a jeden mesiac by sa odpustil. Odporúčam zobrať žiadosť na vedomie. Na
budúcom OZ budeme presne vedieť koľko štát prispeje a podľa toho schválime
koľko percent odpustíme z nájmu.
Ľ. Jancek: Som za to, aby sa žiadosť zobrala na vedomie a do budúceho OZ budeme
vedieť koľko štát presne prispeje podnikateľom. Na budúce OZ potom dám novú
žiadosť.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme zobrali na vedomie
Žiadosť Ľuboša Janceka – Magnum, 029 52 Hruštín, Črchľa 305 o uplatnenie 40 %
zľavy z výšky nájomného pre uzatvorenie prevádzky z hygienických dôvodov pre
pandémiu koronavírusu?
Uznesenie č. 31/2020
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:

Návrh Záverečného účtu Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
Starosta obce predniesol poslancom OZ, že OR odporúča OZ schváliť Návrh
Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Prednostka OcÚ prečítala návrh Záverečného účtu Obce Hruštín a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019 z ktorého vyplýva, že obec dosiahla prebytok bežného
rozpočtu vo výške 455 624,82 Eur a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 504 225,86 Eur. Do rozpočtu cez príjmové finančné operácie zapojila prostriedky
rezervného fondu a príjmy RO MŠ Hruštín vo výške 53 426,32 Eur.
Schodok rozpočtu v sume - 48 601,04 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:
 z rezervného fondu
48 601,04 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §
140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 2 451,21 Eur
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na :
 prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 374,10 Eur.
Kontrolór obce JUDr. Juraj Macík predniesol Odborné stanovisko Hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Hruštín za rok 2019, kde konštatoval:
„Návrh záverečného účtu bol spracovaný a vyhodnotený v súlade s ustanovením § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatnými relevantnými
právnymi predpismi. Zároveň, Návrh záverečného účtu obce objektívne vyjadruje
rozpočtové hospodárenie obce Hruštín za rok 2019. Na podklade uvedeného
vyjadrujem súhlas s rozpočtovým hospodárením obce za rok 2019 a odporúčam
predložený návrh záverečného účtu obce Hruštín za rok 2019 bez výhrad schváliť.
Ing. Krivačka: V záverečnom účte sa nikde neuvádza stav peňazí v pokladni ku
koncu roka.
Prednostka: Stav pokladne na konci roka je nula, nemáme prebytok, preto sa to nikde
neuvádza. Uvádza sa stav peňazí na Rezervnom účte.
Ing. Krivačka: Stav peňazí na bežnom je účte je nula?
Prednostka: Ku koncu roku 31.12. musí byť nula na bežnom účte. Účtovne musí byť
nula.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili Záverečný účet
Obce Hruštín a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad?

Uznesenie č. 32/2020
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

Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme zobrali na vedomie
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Hruštín k návrhu Záverečného účtu
Obce za rok 2019?
Uznesenie č. 32/2020
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. 5: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hruštín na 2. polrok
2020.
Kontrolór obce JUDr. Juraj Macík predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Hruštín na 2. polrok 2020.
OR odporúča OZ schváliť Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hruštín na 2. polrok 2020.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili Plán kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2020?
Uznesenie č. 33/2020
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. 6: Správa kontrolóra obce Hruštín o výsledkoch kontroly.
Kontrolór obce JUDr. Juraj Macík informoval poslancov o vykonaných kontrolách
za doterajšiu časť 1. polroka 2020.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie Správu kontrolóra obce Hruštín o výsledkoch
kontroly.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme zobrali na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín za
doterajšiu časť 1. polroka 2020?
Uznesenie č. 34/2020
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.: Návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020.
Starosta obce spolu s prednostkou predniesli návrh zmien Rozpočtu Obce Hruštín na
rok 2020, kde vyčíslili náklady naviac na základe vykonaných prác na údržbe
a rekonštrukcii chodby kultúrneho domu. Jedná sa o urobenie novej dlažby v šatni,
ktoré realizoval Ing. Snovák a s tým spojené práce (búracie práce, murovanie,
vyrovnanie podlahy, pokládka novej dlažby, maľovanie,.) vo výške 5.152,00 Eur.
P. Kupčo robil pult pri šatni, prahy, demontáž obkladu,.. vo výške 1.360,00 Eur.
P. Gábor urobil kryty na radiátory, vo výške 777,60 Eur. V kuchyni nám pustil
bojler, ktorý bolo nutné vymeniť za nový, práce urobil p. Zajac vo výške 660,00 Eur.
Treba nám ešte dokúpiť smetné koše. Navýšenie do rozpočtu by bolo o 9.000,- Eur.
Ešte by bolo dobré dvere vymeniť smerom do osvetľovačky, aby boli všetky
rovnaké, demontovať obklad v šatni a stenu namaľovať na bielo.
Podielové dane nám klesli v máji o 50 %, v apríli o 10 %.
Originálna kompetencia je MŠ, školská jedáleň, ŠKD to znamená, že výdavky na
prevádzku, mzdy musí platiť Obec. V školskom klube sú 3 pracovníčky na 75 detí.
Ďalšie výdavky obce sú zálohové platby voda, elektrika, BIOMASA, smeti, mzdy,
odvody. Vychádza nám to mesačne všetko platiť cca 50.000,- Eur. Časť výdavkov zo
Zmluvy o dielo (zhotovenie zastávok v obci Hruštín) v roku 2019 boli uhradené
v sume 30.000 Eur. V roku 2020 bolo uhradených ďalších 10.000,- Eur a ešte treba
vyplatiť cca 10.000 Eur.
Ľ. Jancek: Práce na viac, ktoré sa robili na chodbe v MKS prečo neboli zahrnuté
v rozpočte?
Starosta: Práce, ktoré sa robili naviac neboli zahrnuté v rozpočte. Pri rekonštrukcii
chodby sa zistilo, že treba ešte urobiť tieto práce navyše.
Ľ. Jancek: Je treba potom dať robiť rozpočet niekomu inému, kto to vie.
JUDr. Ján Macík: Kto zadával kritériá, ktoré treba urobiť respektíve rozsah toho
diela.
Starosta: Rozsah toho diela bol robený na dva razy. Prvý nápočet bol 30.000 Eur
s tým, že sa urobí len sadrokartónový strop a zníži sa. Potom sa povedalo, že sa
vymenia aj dvere aj ostatné veci a vyšlo to na 50.000 Eur. Takáto suma išla do
súťaže. Zo súťaže vyšla suma 40.000 Eur, ale nikto nepočítal s výmenou pultu,
prahy, obmurovanie stĺpov, obklad nad obrazom, podlaha a práce pri sklade je mimo
toho rozpočtu.
JUDr. Ján Macík: My sme si mysleli, že do rozpočtu sa zadajú všetky tieto veci
a práce, ktoré ste spomínali, že musíte urobiť naviac.
Mgr. Teťák: My sme sa o tom bavili, že ten pult a všetko okolo toho bude treba
urobiť a započítať.
Ľ. Jancek: Toto všetko čo bolo naviac sa malo dať do rozpočtu. Rozpočet bol zle
urobený. Treba dať potom urobiť niekomu inému rozpočet.
Starosta: Rozpočet urobil Ing. Bobák a nezobral za to peniaze. Na budúce, keď sa
bude niečo prerábať, tak sa zídu poslanci a presne zadajú čo sa prerobí, vymení
a pod. a to sa dá do rozpočte a nebude sa nikto obviňovať.
Prednostka: Bolo by dobré ešte dokúpiť smetné koše.
D. Zemenčík: Koše treba zakúpiť, lebo už sa špaky hádžu naokolo.
Prednostka: Treba rozhodnúť z ktorej položky sa presunú financie. Mám návrh, že
z paricipatívneho rozpočtu.
JUDr. Macík: Bolo mi oznámené, že žiadosti, ktoré boli na participatívny rozpočet
nespĺňali všetky náležitosti.
Prednostka: Áno. Dve žiadosti, ktoré boli nespĺňali všetky náležitosti. Bolo im listom
oznámené, že nespĺňajú všetky náležitosti.

Starosta: Verejná zeleň v obci Hruštín, rozpočet nám urobil Ondrej Zajac. Celková
suma aj s hracími prvkami a zeleňou by stála cca 14.000 Eur. Záhradkárstvo Váňa D.
Kubín, napočítal: centrum obce, škola Výhon, pri zastávkach, pred Supermarketom
Jednota, bez hracích prvkov, cca 10.300 Eur s DPH aj s prácami. Záhradníctvo
OAZA, Vyšný Kubín dalo cenu 13.000,- Eur. Treba sa rozhodnúť či do toho ideme
alebo nie. Je to na poslancoch.
Výtlky v obci máme poriešené, treba ich len pár opraviť smerom na Zábavu.
Na asanáciu hruštínskej drevenice máme v rozpočte 5.000,- Eur, len na odstránenie
eternitu sme dali 2.300,- Eur. Búracie práce chceme robiť svojpomocne.
Chceme čo najviac šetriť z rozpočtu obce, lebo podielové dane sú nižšie.
Mgr. Teťák: Do rozoberania hospodárskej budovy pri drevenici sa môžu zapojiť aj
zložky, futbalisti, hasiči, poľovníci a pod.
Starosta: Som za to, oslovím aj zložky. Keďže bola situácia koronavírus, zložky
nefungovali, dotácie im budú taktiež krátené.
JUDr. Ján Macík: Tento rok budú kultúrne akcie?
Prednostka: Zatiaľ vyzerá, že kultúrne akcie nebudú.
Ľ. Jancek: Treba nejakú sumu zobrať z rezervného fondu. Nemôžeme teraz prestať
robiť, lebo dostaneme menej peňazí.
Starosta: Už sa niečo zobralo z rezervného fondu a dalo sa do bežného rozpočtu.
Nemôžeme zasa minúť celý rezervný fond. Treba určiť priority čo treba nutne urobiť
a s čím môžeme počkať podľa toho koľko budeme dostávať podielových daní.
Uvidíme za 3 – 4 mesiace ako sa táto situácia rozvinie.
Ľ. Jancek: Peniaze sú na hruštínsku drevenicu?
Prednostka: Peniaze sú schválené, zmluva je uzavretá, ale fyzicky ich ešte nemáme
na účte. Musíme podať žiadosť o platbu a potom nám po schválení zašľú peniaze na
účet.
Ing. F. Krivačka: Ja si myslím, že všetky investičné akcie by sme mali pozastaviť
pokiaľ sa situácia nezlepší. Od štátu dostávame menej peňazí, tak logicky nemôžeme
míňať viac ako dostaneme. Minieme rezervný fond a budeme v mínuse.
D. Zemenčík: JPÚ vo Vaňovke skončili. Treba vysypať cesty.
Starosta: Treba urobiť projekt a stavebné povolenie na cesty a potom ich upraviť a
vysypať.
D. Zemenčík: Vo Vaňovke bolo naplánované ihrisko. Stále sa presúvajú peniaze
z roka na rok. Zasa sa nebude robiť ihrisko?
Ing. Krivačka: Je lepšie dať peniaze na cesty vo Vaňovke, aby ľudia mohli stavať
a nie na ihrisko.
Ing. Š. Sedlár: JPÚ vo Vaňovke sú už hotové, treba urobiť aj cesty aj ihrisko. Je
pravda, že peniaze sa presúvajú v rozpočte z roka na rok.
JUDr. Ján Macík: Zatiaľ treba pozastaviť investičné akcie a potom za 2 – 3 mesiace
uvidíme, podľa financií.
Ľ. Jancek: OZ by sme mohli mať 24.7.2020 a potom budeme vedieť ako ďalej.
Bc. M. Haluška: Multifunkčné ihrisko je lepšie robiť na jar a v lete, nie na zimu.
Potom je urobené nekvalitne.
Starosta: Zastávky sú hotové v centre obce, treba len zapojiť led osvetlenie. Treba
dopočítať do rozpočtu do všetkých 5 zastávok poklad a to betónový alebo zámkovú
dlažbu. Projekt neriešil podklad zastávok.
Prednostka: Ešte treba zakúpiť koše ku zastávkam.
V. Žilinec: Teraz sú aj betóny pekné. Vyzerá to ako drevo ale je to betón. Betónové
koše majú aj v Námestove a vyzerá to ako drevo.
Mgr. P. Teťák: Ako to vyzerá s hrobmi kňazov?
Starosta: Vyzerá to, že nám tieto hroby urobia poliaci, dali dve cenové ponuky, sú
o 1.000 Eur lacnejší ako slovenská firma z Martina. Zatiaľ sú zavreté hranice,
musíme počkať.

Starosta obce a prednostka OcÚ predniesli poslancom OZ zmeny Rozpočtu Obce
Hruštín na rok 2020 v nasledovných položkách:
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 006 Údržba zastávok
Program 6.3
642 001 Bežné transfery
Program 6.4
635 Údržba KD
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
717 002 Rekonštrukcia zastávok

schválený

rozdiel

upravený

5 000,00 €

+

6 500,00 €

11 500,00 €

71 750,00 €

- 10 500,00 €

61 250,00 €

40 000,00 €

+

9 000,00 €

49 000,00 €

25 000,00 €

-

5 000,00 €

20 000,00 €

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. 35/2020
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
Prednostka taktiež informovala o rozpočtových opatreniach starostu obce, ktoré boli
prevedené k 31.03.2020.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme prevedené rozpočtové
opatrenia starostu obce zobrali na vedomie?
Uznesenie č. 35/2020
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. 8.: Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hruštín.
Prednostka obce predniesla zmeny v Sadzobníku úhrad za služby poskytované
Obcou Hruštín v čl. II., bod 9 Úhrada za uverejnenie oznamu v bulletine Hruštín –
podnikateľ FO, PO (bola iba právnická osoba). Prenájom sály a šenku za účelom
zábavy a diskotéky máme za 200,00 Eur. Rada by som, aby ste zvážili výšku nájmu,
pretože som vyčíslila náklady na údržbu KD a to: el. energia – 37,00 Eur/deň, teplo
64,00 Eur/deň, vodné, stočné – 2,00 Eur/deň, práca zamestnancom 60,00 Eur/deň
(2 zamestnanci), čistiace prostriedky – 20,00 Eur. Pre zaujímavosť v roku 2003 bol
prenájom sály 4.800,- SK.

OR odporúča OZ schváliť Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hruštín.
Ing. I. Teťáková: Súhlasím s nájmom za sálu na svadbu 150,- Eur, ale aj na ostatné
akcie.
Ľ. Jancek: Som za nájom sály 150,- Eur.
D. Zemenčík: Som za to, aby nájom sály na zábavu bol 300,- Eur.
Ing. F. Krivačka: Taktiež som za 300,- Eur za nájom na zábavu.
Ľ. Jancek: Som za to, aby nájom sály na zábavu bol 300,- Eur.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili takto upravený
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hruštín?
Uznesenie č. 36/2020
Hlasovanie:
Prezentácia:
10 (neprítomný: Ľuboš Jancek)
ZA:
10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, 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. 9.: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT-AUDIT,
s. r. o.
Prednostka OcÚ predniesla poslancom OZ Zmluvu o poskytovaní audítorských
služieb medzi Obcou Hruštín a AT-AUDIT, s. r. o.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme schválili Zmluvu
o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT-AUDIT, s. r. o.
Uznesenie č. 37/2020
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. 10: Interpelácie.
JUDr. Ján Macík: Prečítal zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie,
výstavbu a územné plánovanie zo dňa 22.04.2020. Účelom zasadnutia komisie bolo
pre potreby obecného zastupiteľstva prerokovať a zaujať stanovisko
k nasledovnému:
- zámena pozemkov s p. Paľovčíkom + fyzická obhliadka
- opakovaná žiadosť p. Medenciho
- projekt zelene – prejednanie upravených podkladov doručených obci Hruštín
- návrh konktrétnych prvkov do voľnočasového areálu pri PD Hruštín
- diskusia o odpadoch (predchádzanie divokých skládok v nadväznosti na zrušenie
kontajnerov vo Vaňovke a pri PD Hruštín).
Zápisnica „Komisie“ tvorí prílohu „Zápisnice OZ“.

Komisia navrhuje uznesenie pre OZ:
1. Aktualizáciu podstránky „verejné obstarávanie“ webového sídla obce Hruštín, aby
obec Hruštín na tomto mieste jasným a prehľadným spôsobom v predstihu zverejní
informácie o všetkých pripravovaných verejných obstarávaniach, prebiehajúcich
verejných obstarávaniach bez ohľadu na to či ich obec vykonáva sama alebo
prostredníctvom verejného obstarávateľa, vrátane aktívnych odkazov na lokalitu, kde
sú uchádzačom prístupné a podmienok pre uchádzačov, ktoré je potrebné splniť.
Aktuálne informácie obec zverejní v primeranom rozsahu aj v každom najbližšom
Bulletíne obce Hruštín.
2. Vytvorenie a bezodkladné aktualizovanie podstránky „investičné zámery“ na
webovom sídle obce Hruštín, na ktorej obec Hruštín jasným, čitateľným
a prehľadným spôsobom zverejní:
a/ v primeranom predstihu všetky svoje investičné zámery v predpokladanej hodnote
nad 10.000,- Eur a umožní verejnosti podať k nim pripomienky,
b/ vizualizáciu investičného zámeru ak existuje, prípadne situačný nákres,
c/ informáciu o stavebnom konaní,
d/ ku každému investičnému zámeru informáciu o existencii projektu, o autorovi
projektu, slepý výkaz výmer, o skutočnosti či je k danému investičnému zámeru
obstaraný stavebný dozor a e-mailový kontakt na stavebný dozor, hodnotu
investičného zámeru a zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania alebo
súťaže vrátane všetkých jej príloh,
e/ informáciu o prácach vykonaných v rámci realizácie investičného zámeru.
3. Zverejnenie podrobnej informácie na webovom sídle obce Hruštín pre stavebníkov
o náležitostiach, ktoré stavebný úrad vyžaduje od stavebníkov v stavebnom konaní
pri povoľovaní alebo ohlasovaní stavieb, vrátane potrebných formulárov a jej
pravidelné aktualizovanie.
4. Vytvorenie podstránky „Podnikatelia v obci“ na webovom sídle obce Hruštín, na
ktorej obec Hruštín umožní podnikateľským subjektom majúcim sídlo alebo
pôsobiacim v obci Hruštín bezplatné umiestnenie reklamného bannera a kontaktných
údajov. Požiadavky na reklamný banner určí obec Hruštín.
Starosta: Ľudia by mali voziť odpad na zberný dvor. Kontajnery sú na zbernom
dvore. Keď sa nechá kontajner pre zberným dvorom tak nám budú voziť odpad aj
ľudia z iných dedín. Ľudia majú možnosť voziť odpad v určených hodinách, kedy je
zberný dvor otvorený. Máme problém s textilom, nemá nám ho kto odvážať (Dobrý
anjel nám vypovedal Zmluvu na odvoz textilu). Na obci sme robili zber železa,
nebezpečného a elektronického odpadu.
D. Zemenčík: Nie je dobré, že sa vo Vaňovke zrušil kontajner. Ľudia vozia odpad po
prírode.
Starosta: Kontajnery sa zrušili v Hruštíne a aj v m. č. Vaňovka. Odpad z Vaňovky
majú taktiež odviesť na zberný dvor.
P. Paľovčíkovi odpovieme, aby si dal zamerať pozemok GP a bol pri tom prizvaný aj
pracovník obce a jeden poslanec OZ.
p. Mednciovi odpovieme v tom znení, že dáme rúry do garáda ako bolo pôvodne
navrhnuté.
Ing. I. Teťáková: Ľudia, ktorým nechodia smetiari odvážať smeti, kde ich majú
voziť.
Starosta: Na zberný dvor. Otváracie hodiny zberného dvora sú zverejnené na
internete a priamo na bráne zberného dvora.
Prednostka: Ešte nemajú skolaudované domy, preto im nechodia smetiari vysýpať
smeti. Bývajú v RD, ale ešte si dom neskolaudovali.
JUDr. Ján Macík: Pri zbernom dvore treba pridať veľký kontajner a kontajner na sklo
a plast. Je to hlavne pre chatárov, zvýšili sme im poplatky.

Starosta: Kontajnery na sklo sú pridané pri obchodoch. Kontajnery na plast nemáme,
lebo zbierame plasty každý mesiac, ale môžeme zakúpiť jeden kontajner na plast pre
chatárov.
Starosta: Čo s ihriskom pri PD Hruštín?
JUDr. Ján Macík: Ihrisko by sa mohlo urobiť v 4 etapách, ale vzhľadom k dnešnému
prejednávanému rozpočtu by sme mohli počkať. Nie je to priorita.
Ing. I. Teťáková: Som za to, aby sa s ihriskom pri PD počkalo.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby sme zobrali na vedomie
Zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie zo dňa 22.04.2020?
Uznesenie č. 38/2020
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
JUDr. Ján Macík: Bolo by dobré dať retardéry do obce. Urobil som si prieskum
a zistil som, že je záujem o retardéry. Mohol by sa dať na ulicu Lán pred náš dom,
susedia by s tým súhlasili. Ak by sa osvedčil, potom by retardéry mohli dať aj do
ostatných ulíc.
Starosta: Ak s tým poslanci budú súhlasiť, tak sa môže dať na ulicu Lán.
Ľ. Jancek: Ja si myslím, že to bude zbytočná investícia. Inde v obciach čo ich mali,
tak ich potom zrušili.
Ing. I. Teťáková: Treba zistiť cenu aj s prácami a potom sa budeme o tom baviť.
Teraz nie sú na to peniaze.
JUDr. Ján Macík: Nevravím, že sa to musí urobiť hneď, nech sa zistí cena so
všetkým a podľa financií sa o tom môžeme na budúcich OZ baviť.
Starosta: Na budúcom OZ Vás budem informovať o cene za retardér, robota a pod.
JUDr. Ján Macík: Na webovom sídle obce sa nedá vyhľadávať geo portál.
JUDr. Juraj Macík: Osoby tam obsahujú rodné čísla, je to osobný údaj, nemôže sa to
zverejňovať.
Ing. F. Krivačka: Všimol som si, že na stránkach iných obcí sa dá geo portál
vyhľadávať.
Prednostka: Táto stránka je pre verejnosť zablokovaná z dôvodu ochrany osobných
údajov. Bolo to spustené, ale keďže sa zmenil zákon o ochrane osobných údajov,
zablokovali to. Zistím či sa môže takáto stránka spustiť pre verejnosť.
Starosta: Na web stránke obce sú informácie pre stavebníkov, formuláre, plán práce
je zverejnený, zmluvy o dielo (v nej je stavebný dozor, rozpočet), faktúry sú tiež
zverejnené.
JUDr. Ján Macík: Som za to, aby toto všetko bolo na jednom mieste. Ohľadom
verejného obstarávania by to malo byť tak na webovom sídle obce, ako to odporučila
Komisia ŽP ...
Ľ. Jancek: Dávalo sa niečo cez tendernet? Všetko treba zverejniť.
Starosta: Ihrisko Vaňovka a projekt inžinierskych sietí Vaňovka sa podávalo cez
tendernet.
Bc. M. Haluška: Ide o to, že ani my poslanci OZ nevieme, že bolo niečo zadané na
tendernet. Mali by sme byť o tom informovaný.
JUDr. Ján Macík: Treba vytvoriť podstránku na web sídle obce pre podnikateľov.
Bezplatný reklamný banner pre podnikateľov.
Prednostka: Zistím takúto info u zhotoviteľa web stránky.
JUDr. Ján Macík: Do parku pri ZŠ Zamost treba dať obrubník.
Starosta: Áno, máme to na pláne.

Ľ. Jancek: Kúpila sa meď na kostol?
Starosta: Kúpila sa meď, realizácia strechy bude cca júl, august. Od Urbáru chce
farský úrad 50 kubíkov dreva.
Bc. M. Haluška: Čo je to za faktúra za opravu auta vo februári - marci?
Starosta: V Babíne som škrabol bok auta o zvodidlá, dostal som šmyk.
Spolufinancovanie bolo 5 % , faktúru uhradila poisťovňa.
Ľ. Jancek: Zastávky vypadajú inak ako boli navrhnuté.
JUDr. Ján Macík: Zastávky nie sú v súlade s projektom. Načo sme mali projektanta
na zastávky, keď sa nedodržal projekt.
Starosta: Ako obec sme neboli požiadaný ani o autorský ani o stavebný dozor.
Projektant nemal ani rozpočet, ani statiku až po upozornení dodatočne poslal
rozpočet a statiku bez pečiatky.
JUDr. Ján Macík: Prečítal záver z autorského dozoru konaného dňa 13.05.2020.
Starosta: Projektant sa má prihlásiť na začiatku realizácie projektu a nie až vtedy,
keď sú dve zastávky hotové. Projektant, keď začal robiť projekt neurobil si fyzicky
obhliadku zastávok, základy, podložie a pod. Bolo navrhnuté 9 pätiek vo vzduchu.
P. Zemenčík navrhol, že by bolo lepšie urobiť betónový základ kvôli stabilizácii
a taktiež podfukovalo by zastávky. Betónový základ je zaizolovaný, aby drevo
nevlhlo.
JUDr. Ján Macík: Každú zmenu bolo treba konzultovať s projektantom. Bol s tým
problém?
Starosta: Neuvedomil som si to. So zhotoviteľom sme to urobili v dobrej viere. Ja sa
do budúcna poučím a budem pozývať ku realizácii projektanta.
D. Zemenčík: Dobre, že tie zastávky nie sú na pilieroch. Aspoň v nich nefúka.
JUDr. Ján Macík: Zastávky sú urobené pekne, kvalitne, ale princíp je ten, že nebola
dodržaná Zmluva o dielo a projekt. Zhotoviteľ nedodržal farbu aká bola navrhnutá.
Starosta: Zhotoviteľ použil inú farbu, aby sa zachoval červený smrek.
JUDr. Ján Macík: Nápis bol zhotovený z iného materiálu.
Starosta: Nevšimol som si, že v projekte boli písmená drevené. Sú plastové písmená
a ešte sa urobil aj erb obce. Písmená majú rovnaký rozmer. Infopanel sa neurobil,
lebo by zavadzal na kraji chodníka aj chodcom, aj cestárom pri zimnej údržbe.
Taktiež lavičky zvonka by zasahovali do chodníka. Kontrolór obce môže
skontrolovať rozpočet a informovať OZ. Navýšená ceny zastávok nebude. Bude sa
platiť ako to bolo v rozpočte.
S pánom zhotoviteľom sme mali na začiatku zavolať projektanta a stavebný dozor
a každú zmenu konzultovať.
Ing. F. Krivačka: Čo by sme robili, keby sme dostali peniaze od štátu na projekt
a nedodržal by sa projekt, vracali by sme peniaze.
Starosta: Nemohli by sme porušiť projekt, ale bol by tam architektonický dozor
a stavebný dozor.
Mgr. Teťák: Rozprával som sa so zhotoviteľom, drevo je kvalitné, robota je dobrá.
Keď to robí v dedine, v ktorej žije chce, aby to dobre vyzeralo.
Ľ. Jancek: Ja si myslím, že sú to veľmi pekné zastávky.
Starosta informoval, že ÚP obce Hruštín je na Krajskom stavebnom úrade v Žiline
na schvaľovaní.
Bc. M. Haluška: Bolo by dobré dať do bulletínu informáciu, že ÚP obce Hruštín je
iný ako ÚP Hruštín – zóna Zábava. Keď sa skončí ÚP obce Hruštín, tak až potom sa
začne riešiť ÚP Hruštín – zóna Zábava a bude trvať cca 2 roky.
Starosta: Táto informácia sa dá do bulletínu, aby si občania mohli podávať žiadosti
na doplnenie plánovaných chát v chatovej oblasti Hruštín – Zábava.

Starosta: Cez koronavírus COVID-19 sme sa riadili RÚVZ Dolný Kubín, hlavným
hygienikom SR, OÚ Námestovo, odbor krízového riadenia. Dodržiavame hygienu,
zabezpečili sme dezinfekciu. Dodržiavame zákon. Dôchodcom nad 65 rokov sme
rozdali rúška. Niektorí poslanci sa ma pýtali či treba pomôcť, ako pomôcť až na
jedného poslanca, JUDr. Jána Macíka, ktorý na nás poslal hygienu, keď sme mali
predajnú akciu v MKS. Stále nám posiela e-maily čo robíme, ako robíme, či
dodržiavame predpisy a pod.
Čo sa týka predajnej akcie Lantastik, je to predajná akcia pri ktorej sme nijako
neporušili zákon ani usmernenia týkajúce sa mimoriadnej situácie. Stela je vedúca
pracovníčka úradu a keď mi povedala, že povolenie prenájmu sály KD na túto akciu
je v poriadku, nemám dôvod jej neveriť. Ani ona, ani ja by sme si nedovolili nijako
ohroziť obyvateľov obce. Boli tu panie z hygieny D. Kubín a nezistili porušenie
zákona. Pán poslanec JUDr. Ján Macík si fotil ľudí v predajnej sále a tovar, je to
zakázané, ochrana osobných údajov.
Tvrdil si, že sme porušili zákon. Prednostka volala na hygienu, kde nám odsúhlasili
predajnú akciu. Je to smutné, že obecní poslanci by mali byť obci nápomocní a nie
obec udávať. Aj poľského predajcu niekto udal, že predáva kvety, mal však
povolenie. Ja som sa vždy snažil s tebou slušne jednať, môžeš mi byť synom, nemal
by si nás s prednostkou obviňovať. Ja som štatutár a som za všetko zodpovedný.
Pýtal si sa či sa vyhlasuje, keď niekto zomrie. Úmrtie sa vyhlasuje vždy, iba vtedy ak
si to rodina nepraje, tak sa nevyhlási.
Na internete faceboku sú samé štvavé veci proti obecnému úradu.
JUDr. Ján Macík: Ohľadom predajnej akcie - bolo to zavádzanie. Vyprosujem si, aby
ste ma nazývali nenormálnym poslancom.
Starosta: To som povedal v úvodzovkách. Nie je to pekné ak nás poslanec udáva.
JUDr. Ján Macík: Odkedy je Obec totožná s Lantastikom. Lantastik je súkromná
spoločnosť. Ja som Vám osobne napísal na e-mail v dobrom, že takáto akcia
Lantastik je zakázaná, že je to hromadná akcia. Ešte v druhej, tretej fáze predajné
akcie v interiéri povolené neboli. Ohľadom dezinfekcie som mal na Vás otázky, lebo
sa ma na to ľudia pýtali. Vy ste my na to odpovedali, že čím a ako ste sa riadili.
Ohľadom predajnej akcie som volal na RÚVZ s p. Varmusovou či sú predajné akcie
povolené, odpoveď som dostal, že nie. Ďalej som volal s bezplatnou linkou COVID,
dostal som odpoveď, že nie je to povolené, volal som do Žiliny na kraj, odpoveď
som dostal, že nie je to povolené, volal dom do B. Bystrice na RÚVZ, odpoveď som
dostal, že nie je to povolené. P. Varmusová mi povedala, že nič podobné nepovolila
a na nič podobné súhlas nedala. Ak by p. Varmusová dala nejaké povolenie, tak by si
to pamätala. Na OR mi p. prednostka povedala, že takéto predajné akcie sa konali
v Rabči, Krušetnici a Or. Veselom. Ja som do týchto dedín napísal a odpoveď som
dostal, že nakoľko takého akcie nie sú povolené, tak žiadne také akcie nemali. Je to
smutné, že keď Vás na niečo upozorním nájdete výhovorku. Na takéto akcie chodia
hlavne dôchodci a boli hlava na hlave, nie v sále, ale na chodbe. Z RÚVZ bolo
zistené, že v sále je všetko v poriadku, ale na chodbe nedodržali vzdialenosti.
Zaujímavé je, že nebolo kontrolované nariadenie ohľadom verejného zdravotníctva
o zhromažďovaní, ale o predaji prevádzky. Ja ako poslanec si plním povinnosti
poslanca. Všetko je o dôvere a moja dôvera je naštrbená. Ja mám dôkazy na to, že
som neklamal.
D. Zemenčík: Som tu najstarší poslanec cca 26 – 27 rokov, ale s takýmto celkovým
jednaním som sa ešte nestretol. Ani za komunistov, bolo nás 27 poslancov a vždy
bola úcta a slušné jednanie. Už ma to tu nebaví. Nevidí sa mi to, že sa odtiaľto
vynáša. Stále si proti a máš nejaké výhrady, ale stále. Starosta má zlaté nervy.
JUDr. Ján Macík: Ja som na nikoho nehovoril, ale som napísal na Obec a ak ma
niekto zavádza, tak je to otázne. Ja som si len overoval, či môže byť predajná akcia.
Vyprosím si, aby ma niekto nazýval nenormálnym poslancom alebo zasranom z toho
titulu, že si plním poslaneckú povinnosť.

Starosta: My sme s prednostkou neklamali, zistila si to u pani z RÚVZ a dostala
súhlas, že je to povolené, nebola to hromadná akcia, ale predajná akcia a bola za tých
istých podmienok ako sú predajné akcie povolené. My sme neporušili nič. Ľudia si
takéto predajné akcie vyžadujú. Pani z hygieny si prišla skontrolovať akciu
z hygienickej stránky.
JUDr. Ján Macík: Preposlal som Vám e-mail, na ktorom bol odfotený odpad. Chcel
som Vás na to upozorniť. Stavebný odpad na Kutine sa nemal vyviesť, ale dať do
drvičky. Ja sa bavím so všetkými občanmi, ktorí majú nejaký podnet alebo dotaz
a snažím sa to vyriešiť.
Starosta: Bola to skládka hliny a asfaltu, rozhrnul sa do jám na ceste na Kutine. Dalo
sa to do poriadku.
JUDr. Juraj Macík: Mám návrh, aby sa do fondu pracovného času započítavala aj
účasť na zasadnutí OZ a OR pre kontrolóra obce a prednostku OcÚ.
Starosta obce dal návrh na hlasovanie: Kto je za to, aby OZ súhlasilo so započítaním
účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady Hlavnému kontrolórovi
obce Hruštín a prednostke OcÚ do fondu pracovného času?
Uznesenie č. 39/2020
Hlasovanie:
Prezentácia:
10 (neprítomný: Ľuboš Jancek)
ZA:
10 (Danka Banasová, Bc. Martin Haluška, 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. 11: Záver.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Stela Kubicová
prednostka OcÚ

Overovatelia:

Mgr. František Škapec
starosta obce

Ľuboš Jancek

.................................................................

Vincent Žilinec

.................................................................

U z n e s e n i e č. 27/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Účasť poslancov v počte: 11
Hlasovanie:
Za:

11

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 28/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 1: Otvorenie.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 29/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 2: Informácia starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
Hlasovanie:
Za:

11

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 30/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
Prevod pozemku parcela CKN č. 1345/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m² a pozemku
parcela CKN č. 1345/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m², v hodnote 689,52 Eur, k. ú.
Hruštín, podľa GP č. 37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor
vo vlastníctve Mariána Kompana, Črchľa 384/11, 029 52 Hruštín, zámenou za pozemok parcela
CKN č. 484/3, záhrada o výmere 7 m2, parcela CKN č. 484/4, záhrada o výmere 35 m2 a parcela
CKN č. 486/14, záhrada o výmere 16 m2, v hodnote 666,42 Eur, k. ú. Hruštín, podľa GP č.
37048201-5/2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav Genšor, vo vlastníctve obce
Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, IČO: 00314501, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú priľahlé k pozemku
zastavaného stavbou rodinného domu. Obec nadobudne pozemky, ktoré slúžia ako miestna
komunikácia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 31/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí.
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
Žiadosť Ľuboša Janceka, MAGNUM, 029 52 Hruštín, Črchľa 305 o uplatnenie 40 % zľavy z výšky
nájomného z dôvodu uzatvorenia prevádzky v čase od 16.03.2020 do 16.05.2020 pre výskyt
pandémie ochorenia COVID-19, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri
ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 32/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 4: Návrh Záverečného účtu Obce Hruštín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
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 Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce Hruštín
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

B/ Schvaľuje:
Záverečný účet Obce Hruštín a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 33/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 5: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hruštín na 2. polrok 2020.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2020
Hlasovanie:
Za:

11

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 34/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 6: Správa kontrolóra obce Hruštín o výsledkoch kontroly.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hruštín za doterajšiu časť
1. polroka 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 35/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 7: Návrh 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:
A: Berie na vedomie:
Prevedené rozpočtové opatrenia starostu obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

B: Schvaľuje:
Zmeny Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020 v nasledovných položkách:
schválený
Výdaj - bežný rozpočet
Program 3.2
635 006 Údržba zastávok
Program 6.3
642 001 Bežné transfery
Program 6.4
635 Údržba KD
Výdaj - kapitálový rozpočet
Program 10
717 002 Rekonštrukcia zastávok
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

11

rozdiel

upravený

5 000,00 €

+

6 500,00 €

11 500,00 €

71 750,00 €

- 10 500,00 €

61 250,00 €

40 000,00 €

+

9 000,00 €

49 000,00 €

25 000,00 €

-

5 000,00 €

20 000,00 €

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 36/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 8: Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hruštín.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Sadzobník úhrad za služby poskytované Obcou Hruštín.
Hlasovanie:
Za:

10

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0
1
0

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

Ľuboš Jancek

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 37/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 9: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT – AUDIT,
s. r. o.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb medzi Obcou Hruštín a AT – AUDIT, s. r. o.,
M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 38/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 10: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Berie na vedomie:
Zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa
22.04.2020.
Hlasovanie:
Za:

11

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

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

0
0
0
0

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e č. 39/2020
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 29.05.2020
K bodu č. 10: Interpelácie.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o:
Súhlasí:
So započítaním účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady Hlavnému kontrolórovi
obce Hruštín a prednostke OcÚ do fondu pracovného času.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

10
0
0
1
0

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

Ľuboš Jancek

Mgr. František Škapec
starosta obce

