
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 1/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 

Schválenie  programu rokovania 20. zasadania obecného zastupiteľstva   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje program 20. zasadania obecného 
zastupiteľstva:  
PROGRAM : 

1. Schválenie programu rokovania 20. zasadania obecného zastupiteľstva 
2. Informácia o plnení uznesení 19. zasadania obecného zastupiteľstva 
3. Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 19. zasadania   
    obecného zastupiteľstva 
4.1 Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky 

k 31.12.2017 
4.2 Prerokovanie a schválenie Konsolidovanej Výročnej správy obce Hažlín za rok 2017   

      5. Prerokovanie a schválenie 3. úpravy Rozpočtu obce Hažlín na rok 2018 
      6.   Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja podielov obce na parcele C-KN 4991,  
            9559/8,9559/9    

7.   Schválenie projektového zámeru výstavby Zariadenia pre seniorov v obci a Žiadosti 
o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2018 pre účely výstavby  

8. Prerokovanie podania žiadosti na projekt budovanie wifi sieti na verejných miestach  
      9. Zrušenie uznesenia č. 9/6/19/2018  
      10. Doplnenie uznesenia č. 9/4/19/2018  
      11. Stav ZŠ s MŠ z hľadiska naplnenosti žiakov a finančného zabezpečenia 
      12. Prefinancovanie kanalizačných prípojok na ul. Majerová 
      13. Prefinancovanie úpravy priekopy na pozemku  C-KN 481  

14. Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac júl a august 2018  
      15. Rôzne 
      16.  Dopyty, interpelácie, vysvetlenia 
      17.  Záver    

 

                                                                  Ing. František Olah 
                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                             Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                          
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

 
 



 
 

 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 2/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
 
 

Informácia o plnení uznesení 19. zasadania obecného zastupiteľstva  
  

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu o plnení uznesení    
19. zasadania obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



 
 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 3/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 

 
Informácia starostu obce o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od 19. zasadania  
obecného zastupiteľstva   
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu starostu obce o svojej 
činnosti a činnosti obecného úradu od 19. zasadania obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 4.1/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 

Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky 
k 31.12.2017 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 

Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 

                 



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 4.2/20/2018 
z 20. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 31. augusta 2018 

 

Prejednanie  Konsolidovanej výročnej správy obce Hažlín za rok 2017 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce  

Hažlín za rok 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 



 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 5/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 

 
Prerokovanie a schválenie 3. úpravy Rozpočtu obce Hažlín na rok 2018 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  schvaľuje 3. úpravu rozpočtu Obce Hažlín na rok 

2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                                                                   Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
 
                                                                   

 
 
                                                                                                                                       



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 6/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
 
 

Prejednanie a schválenie zámeru odpredaja podielov obce na parcele C-KN 4991, 
9559/8,9559/9 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 zákona č. 
138/1990 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu obce 
na pozemkoch  

- podiel na  parcele reg. C-KN č. 4991 Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 2628 vo 
výmere 98 m2 pod B 40 v 3360/60480-ine ( 5,44 m 2)  

- podiel na  parcele reg. C-KN č. 9559/8 Vodné plochy vedenej na LV č. 2628 vo výmere 397 m2 
pod B 40 v 3360/60480-ine ( 22,05 m 2)  

- podiel na  parcele reg. C-KN č. 9559/9 Vodné plochy vedenej na LV č. 2629 vo výmere 285 m2 
pod B 45 v 3360/60480-ine ( 15,83 m 2)  

 
do vlastníctva ďalšiemu spoluvlastníkovi (právo na prednostný prevod tohoto majetku podľa 
ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov): 
 
Ľudmile Juríčkovej, Vodárenská 141, 086 14 Hažlín za kúpnu cenu v sume 3,- €/m2. 
 
 
    
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

                    



                                                                                                               
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 7/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
 
 
 

 Schválenie projektového zámeru výstavby Zariadenia pre seniorov v obci a Žiadosti 
o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2018 pre účely výstavby  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín  schvaľuje projektový zámer výstavby Zariadenia pre 
seniorov v obci a Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 100 000 € pre účely 
výstavby zariadenia  v roku 2018 . 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
         
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 



               
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 8/20/2018 
z 20. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 31. augusta 2018 

 
 
 

Prerokovanie podania žiadosti na projekt budovanie wifi sieti na verejných miestach  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín berie na vedomie informáciu starostu obce o možnosti 
podania žiadosti na projekt budovanie wifi sieti na verejných miestach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 



   
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 9/20/2018 
z 20. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 31. augusta 2018 

 
 
 

Zrušenie uznesenia č. 9/6/19/2018  
 

         Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín ruší uznesenie č. 9/6/2018 na základe odstúpenia 
 Jozefa Čegiňa a Márie Čegiňovej od žiadosti o pridelenie stavebného pozemku na ulici Majerová. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       
                                                                                                              Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
 
                                                                                                       



 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

Uznesenie č. 10/20/2018 
z 20. zasadania Obecného  

zastupiteľstva obce Hažlín konaného  
dňa 31. augusta 2018 

 
 
 

Doplnenie uznesenia č. 9/4/19/2018  
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje doplnenie uznesenia č. 9/4/19/2018 v bode 
c)  takto : 
 
za kupujúceho  Mareka Tomču , rod. Tomčo, nar. __________, bytom Hažlín, Hlavná 332/172, 
086 14 Hažlín sa dopĺňa kupujúca  Ing. Marcela Vargová, rod. Vargová , nar. ________, bytom 
Stuľany 18, 086 43 Koprivnica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
                
                                                                                                               



 
                                                                                                           

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 11/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
 Stav ZŠ s MŠ z hľadiska naplnenosti žiakov a finančného zabezpečenia  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín súhlasí s : 

 a)   navrhovanými racionalizačnými opatreniami v Základnej škole s materskou školou 

 b)  dofinancovaním vzniknutej straty v Základnej škole s materskou školou do konca školského  

      roka 2018/2019 z rozpočtu obce 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                                                                     Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
                
                                                                                                               
 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 12/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
Prefinancovanie kanalizačných prípojok na ul. Majerová 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín schvaľuje prefinancovanie kanalizačných prípojok na 
ul. Majerová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
                
                                                                                                               

 



 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 13/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 

Prefinancovanie úpravy priekopy na pozemku  C-KN 481  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 

1. s ch v a ľ u j e 
na základe ustanovenia § 7 ods.1  písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (z rozpočtu obce sa uhrádzajú výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce 
podľa osobitných predpisov) s poukázaním na ustanovenie§ 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec pri výkone samosprávy   
zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp) 
príspevok obce vo výške 50 % vecných nákladov spojených s úpravou priekopy na 
odvádzanie odpadových vôd z ul. Sadovej (výmenná priekopových dlaždíc za  plastové 
odpadové rúry, ich uloženie a prekrytie zeminou; vytvorí sa odtokový kanál) s podmienkou 
uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú medzi obcou a vlastníkmi pozemkov o trvalom 
umiestnení odtokového kanálu na ich pozemku a jeho bezodplatnom užívaní obcou.  

 
2. ž i a d a   

a) starostu obce uzatvoriť zmluvu s vlastníkmi pozemkov o trvalom umiestnení odtokového 
kanála na pozemku parc. č.481 vedeného na LV č. 728 a jeho bezodplatnom užívaní obcou 
Termín: pred poskytnutím príspevku   Z : v texte 

b) v rozpočte obce na rok 2019 a nasledujúce rozpočtovať výdavky obce na úpravu priekop, 
ktoré slúžia na odvádzanie odpadových vôd a odpadových vôd zo žúmp (odtokové kanály) 

Termín: v texte     Z: v texte 
       

 
                                                                                                                     Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 



 

 

 

Za uznesenie hlasovalo:  

Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  

 
                
                                                                                                               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín 
Uznesenie č. 14/20/2018 

z 20. zasadania Obecného  
zastupiteľstva obce Hažlín konaného  

dňa 31. augusta 2018 
 
 
 

Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiac júl a august 2018  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín : 
 
1.  berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac júl až  
     august 2018  
 
2.  schvaľuje podľa ustanovenia § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
     v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2018 mesačnú odmenu hlavnému  
     kontrolórovi obce Ing. Pavlovi Hanušinovi vo výške 30 % z mesačného platu. 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. František Olah 
                                                                                                                     starosta obce 
 
                                                                                                          Podpísal dňa: 07.09.2018                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
Za správnosť: 
 
 
OVEROVATELIA: 
 
Za správnosť: 
 
OVEROVATELIA: 
 
Ing. Jozef Židišin........................................................................... 
 
Milan Štefanov  ............................................................................. 
 

Za uznesenie hlasovalo:  
Celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí:               5  

Výsledky hlasovania:  Za: 5                            Proti: 0                     Zdržal sa: 0  
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