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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 12.08. 2017 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Marián Šprlák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Dušan Kalis – PN 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  
 
 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ za 2.Q.2017. 

5. Úprava rozpočtu na rok 2017. 

6. Konsolidovaná výročná správa obce Hladovka za rok 2016. 

7. Správa hlavného kontrolóra za posledné obdobie. 

8. Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa upravujú podmienky nalepovania plagátov počas 

volebnej kampane. 

9. Návrh VZN č.2/2017 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre 

domácnosť a iných odberateľov. 

10. Schválenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných zdrojov 

pre projekt pod názvom: „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice “.   

11. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

12. Rôzne 

 Príprava odpustovej slávnosti pri kríži, dňa 15.08.2017 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „60 rokov detského folklórneho súboru Goral 

 Žiadosti na prenájom bytu 

 Informácie o výstavbe – projekte: „Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ 

s MŠ Hladovka“. 

 iné. 

13. Interpelácie poslancov.  

14. Záver.  
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K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 6 poslancov sú prítomní 6 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom obecného zasadnutia  a požiadal poslankyne 

a poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 

predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov (Ján Korček, 

Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta). 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mária Skorušová a Marián Šprlák 

Zapisovateľka: Mgr. Helena Harmatová 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení  

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

resp. sa plnia v súlade s termínmi.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 129/2017 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4. - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q. 2017. 

              5. - Úprava rozpočtu k 30.06.2017 

Starosta odovzdal slovo účtovníčke Obce Hladovka, ktorá prítomným poslancom 

obecného zastupiteľstva predložila čerpanie rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 

2.Q.2017. Jednotlivé položky sa plnia priebežne. Do obce boli zakúpene dva merače rýchlosti 

v hodnote 3 200 Eur. 

Poslanci boli informovaní aj o úprave rozpočtu obce - RO č.2 v rámci rozsahu určeného OZ-

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých 

prostriedkov zo ŠR.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.130 /2017-OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q. 2017 

b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q.2017 

c/ berie na vedomie RO č.2 v rámci rozsahu určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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K bodu 6 – Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 

     Účtovníčka obce predniesla prítomným poslancom  Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2016, ktorá obsahuje informácie  o stave obce a ZŠ s MŠ a činnosti jej orgánov. Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 131/2017-OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 

b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 7 - Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2017 do 31.07.2017 

     Hlavná kontrolórka obce podala Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2017  

do 31.7.2017.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 132/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2017 do 31.7.2017.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 8 - VZN obce Hladovka č.1/2017, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania 

plagátov počas volebnej kampane.  

     Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  a na úradnej tabuli obce. Nikto 

z občanov nepodal návrh ani pripomienku k pripravovanému VZN.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.133/2017 - OZ  

a/ prerokovalo VZN obce Hladovka č.1/2017, ktorým sa upravujú podmienky nalepovania 

plagátov počas volebnej kampane.  

b/ schvaľuje VZN obce Hladovka č.1/2017,  ktorým sa upravujú podmienky nalepovania 

plagátov počas volebnej kampane.  

 Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Marián Šprlák, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 9 – VZN obce Hladovka č.2/2017 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej 

vody pre domácnosť a iných odberateľov. 

     Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  a na úradnej tabuli obce. V lehote na 

predkladanie pripomienok neboli vznesené žiadne návrhy a pripomienky. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.134/2017 - OZ  

a/ prerokovalo VZN obce Hladovka č.2/2017, o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej 

vody pre domácnosť a iných odberateľov. 

b/ schvaľuje VZN obce Hladovka č.2/2017, o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej 

vody pre domácnosť a iných odberateľov.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Marián Šprlák, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

K bodu 8 - Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom: 

„Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“.   

 

      Starosta obce spracúvavá  v spolupráci  s Agentúrou pre region. rozvoj Sever žiadosť na 

projekt „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského 

a záchranného zboru 2017, ktorá je určená na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a 

spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných 

prostriedkov. 

Stavebné úpravy pozostávajú z komplexnej rekonštrukcie ako je osekanie vnútorných omietok, 

vyspravenie stropov a stien vyrovnávacími omietkami, vybúranie oceľových vrát garáži, 

montáž nových rozvodov, radiátorov, elektroinštalácie a iné práce. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.135/2017 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR na projekt „Stavebné úpravy požiarnej 

zbrojnice“  a zároveň spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov 

b/ schvaľuje podanie projektu s názvom „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v rámci 

výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra SR a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu 

z vlastných prostriedkov. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanec. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11 – aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

- Mikroprojekt PL/SK – „Jeden duch na oboch stranách hranice-spoločne zachráňme 

dedičstvo kresťanskej kultúry“ časť projektu, ktorá sa týka našej obce máme ukončený. 

Renováciu kríža pri hlavnej ceste a kaplnky sv. Jána Nepomuckého nám reštaurovala 

firma MIDAS-Marcin Ksiazek z Poľska v hodnote 13 811,-Eur a firma ARTWORKS 

s.r.o. Mgr. art. Martin Mikuláš zreštauroval kaplnku sv. Floriána v hodnote  6 430,- Eur 

všetko v rámci verejného obstarania na základe zmluvy o dielo. 

 

- Realizácia projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného 

regiónu“ stále prebieha. V rámci projektu bude dovybavená cyklotrasa stojanmi, 

lavičkami, košmi, dopravným značením a informačnými tabuľami.  
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- Komasácia -   Ministerstvo vnútra SR zrušilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, nielen 

Obci Hladovka, ale všetkým katastrálnym územiam zahrnutým do pozemkových úprav. 

Do konca septembra ma opäť prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Samotná 

komasácia by sa mala uskutočniť v období 2018-2023. 

 

- V spolupráci zo Spišskou katolíckou charitou a ZMOHO sme získali polohovateľné 

lôžka pre ťažko chorých spoluobčanov. Obec bude mať k dispozícii 3 lôžka a bude tak 

možnosť  vypomôcť rodinám chorých. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 136/2017 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

12.1. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Slávnosť pri kríži“. 

     Starosta informoval poslancov, že sv. omša pri kríži“ je naplánovaná na 15.8.2017 a  po sv. 

omši ako zvyčajne je pre pútnikov zabezpečený: guláš, občerstvenie a zmrzlina. 

Starosta poprosil poslancov a zamestnancov OU Hladovka o  pomoc pri realizácii celej akcie. 

 

12.2. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „ 60 rokov detského folklórneho súboru 

Goral“ . 

Tento rok oslávi DFS Hladovka 60.výročie svojho vzniku. Akcia je naplánovaná na 

28.10.2017. Hlavnú zodpovednosť za prípravu a zorganizovanie ma vedúca DFS Anna 

Harmatová. Starosta navrhol vyčleniť na uvedenú akciu finančné prostriedky do výšky 5 000 

Eur. Dotácia poskytnutá z VÚC je iba 754 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.137/2017 - OZ  

a/ prerokovalo zorganizovanie akcie „ 60 rokov detského folklórneho súboru Goral“ . 

b/ schvaľuje zorganizovanie akcie „ 60 rokov detského folklórneho súboru Goral“ a zároveň 

vyčleniť finančné prostriedky do výšky 5 000 Eur na uvedenú akciu. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Marián Šprlák, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

12.3. Žiadosti o nájomné byty. 

     Starosta predniesol, že obec eviduje 2 uchádzačov o nájomné byty v bytovom dome 198. 

Uchádzači majú záujem o 3- izbové byty. Obec Hladovka bude informovať uchádzačov o byty, 

že sú obsadené a keď sa uvoľnia budú včas informovaní. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.138/2017 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198. 

b/ berie na vedomie žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Marián Šprlák, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

12.4. Informácie o výstavbe – projekte: „Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV 

pre ZŠ s MŠ Hladovka“. 

 

     Starosta informoval poslancov, že výstavba – realizácia projektu „  Vybudovanie 

kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka“  sa začala v zmysle Zmluvy o dielo 4/2017, 

ktorá bola podpísaná dňa 13.06.2017 na základe podkladov z verejného obstarávania zo dňa 

3.7.2017 a skončiť sa má  28.08.2017. Výstavba pokračuje podľa plánov a pokiaľ nenastanú 

komplikácie vo výstavbe mal by sa termín dodržať a 4.9.2017 by sa mala stavba kolaudovať. 

Nastali komplikácie pri zachytávaní potrubí splaškovej kanalizácie. Muselo sa využiť potrubie, 

ktoré sa nachádza pod polytechnickou učebnou (bývalé sklady uhlia), zakopávalo sa navyše 

potrubie a vytvárala nová stoka. Sú problémy s napájaním starého kanalizačného potrubia, 

prerábali sa zvody z kuchyne kultúrneho domu, ako aj sa musela zrušiť žumpa pri Materskej 

škole. Problémy nastali pri výkopových prácach, kde pre nezdokumentovanie inžinierskych 

sieti dochádzalo k ich pretrhnutiu a tak vznikali havarijne stavy. O všetkom boli informovaní 

poslanci a pri dôležitých zmenách projektu ako bolo využitie starého potrubia pod 

polytechnickou učebňou a vytvorenie novej stoky rozhodli poslanci. Ak vzniknú nejaké nad 

náklady v rámci realizácie stavby starosta upozornil, že  o ich preplatení rozhodnú znova 

poslanci OZ. Dokončievacie práce ako je kladenie dlažby, terénne úpravy sa budú určite 

vykonávať aj v mesiaci 09/2017, ale nemalo by to mať žiaden vplyv na spustenie ČOV. Starosta 

ďalej informoval, že odoslal výzvu majiteľke pozemku Vlaste Kováčovej, že ku dňu 1.9.2017 

prestáva obec platiť za prenajatý pozemok pod septikom lebo sa ukončil dôvod nájmu.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.139/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie  informácie  o budovaní kanalizačnej siete +ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

12.5. Informácie o výroku audítora. 

Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.140/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za 

rok 2016 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  



7 
 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 13 - Interpelácie poslancov 

 

 

K bodu 14 – Záver 

     Nakoľko program  plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný  

a do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová............................. 

 

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              starosta obce 

 

Overovatelia:  

Mária Skorušová ..............................................  

 

Marián Šprlák................................................... 

 

 
 


