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Z á p i s n i c a 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 13.10. 2017 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Dušan Kalis 

  Peter Hulák 

  Marián Šprlák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Návrh VZN č.3/2017 o elektronickej komunikácií obce Hladovka 

5. Žiadosť advokátskej kancelárie o uzavretie zmluvy o prevode vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti – Milan Vojteček  

6. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

7. Rôzne 

 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „60 rokov detského folklórneho súboru Goral 

 Príprava posedenia s dôchodcami – mesiac úcty k starším ľuďom 

 Žiadosti na byty s.p. 198 

 Žiadosť Ľubomíra Chovančáka, Čimhová 151 o predaj časti obecného pozemku pod 

hospodárskou budovou 

 Informácie o dokončení projektu: „Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ 

s MŠ Hladovka“. 

 iné. 

8. Interpelácie poslancov.  

9. Záver.  

 

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 7 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 7 poslancov (Ján Korček, 
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Dušan Kalis, 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: Ján Korček a Peter Hulák 

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. 141/2017 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
 
 

K bodu 4 - VZN obce Hladovka č. 3/2017 o eletronickej komunikácií obce Hladovka 

     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.142/2017 - OZ  

a/ prerokovalo VZN obce Hladovka č. 3/2017 o eletronickej komunikácií obce Hladovka  

b/ schvaľuje VZN obce Hladovka č. 3/2017 o eletronickej komunikácií obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Marián Šprlák, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 5 -  Žiadosť advokátskej kancelárie o uzavretie zmluvy o prevode vlastníckych 

práv k nehnuteľností Milana Vojtečka, Hladovka č. 73   

     Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa od advokátskej kancelárie, zastupujúcej Milana Vojtečka, Hladovka č.73,  

ktorá  žiada odpredaj časti pozemku parcela reg. C-KN č.  385/11 o výmere 3 m2, ktorý sa 

nachádza pred záhradkou rodinného domu s.č.73. Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie 

pozemku a z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9 a 

ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a je potrebný 

súhlas 3/5 všetkých poslancov. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 143/2017 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť advokátskej kancelárie, zastupujúcej Milana Vojtečka, Hladovka č.73,   

o predaj časti pozemku parcela reg. C-KN č.385/11 o výmere 3 m2 v k. ú. Hladovka– ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

b/ schvaľuje zámer predaja časti  pozemku parcely reg.“E“ 13212 zapísané na LV č.1142  

v celku na Obec Hladovka, ktorá podľa GP č.17883377-36/2016 zo dňa 28.07.2016 

zodpovedá dielu 7 o výmere 3 m2 v k. ú. Hladovka novovytvoreného pozemku parcela reg. 

„C“ č. 385/11 zastavané  plochy a nádvoria  v prospech Milana Vojtečka, bytom Hladovka 

č.73.  Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza pred záhradou 

rodinného domu č.73. Z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, 

podľa § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
 

K bodu 6 – 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.  

Posledné stretnutie sa uskutoční v obci Čimhová dňa 28.10.2017 a bude venované kultu 

zomrelých „Jesenné dušičky...“ Projekt končí 31.12.2017 vypracovaním monitorovacej správy. 

 

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

stále prebieha – termín ukončenia je k 31.10.2017. 

 

-Komasácia -   Ministerstvo vnútra SR zrušilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, nielen Obci 

Hladovka, ale všetkým katastrálnym územiam zahrnutým do pozemkových úprav. Do konca 

septembra malo prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Pravdepodobne neprebehlo. Je 

ťažko povedať ako rozhodnú na ministerstve, jednoducho komasácia nie je v našich rukách. 

 

-Obec získala v tomto roku dotáciu vo výške 10 000 Eur, ktorá je  určená na Rekonštrukciu 

a opravu parkoviska a oplotenia. Starosta poznamenal, že ich preinvestujeme na  budúci rok 

2018. 

 

-Dokúpila sa sanita do kultúrneho domu + skrine v hodnote cca 1 000 Eur. 

 

- V spolupráci zo Spišskou katolíckou charitou a ZMOHO sme získali 3 polohovateľné lôžka 

pre ťažko chorých spoluobčanov. Mesto Trstená však  nemalo záujem o  2 polohovateľné 

postele tak ich mesto po dohode presunulo na Obec Hladovka. Naša obec tak bude mať 

k dispozícii 5 lôžok. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 144/2017 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  
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Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 7 – Rôzne      

7.1. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „ 60 rokov detského folklórneho súboru 

Goral“ . 

Na predchádzajúcom zasadnutí bola riešená oslava 60.výročie DFS Hladovka. Akcia je 

naplánovaná na 28.10.2017. Hlavnú zodpovednosť za prípravu a zorganizovanie ma vedúca 

DFS Anna Harmatová. Na uvedenú akciu boli vyčlenené finančné prostriedky. Anna 

Harmatová predniesla, že na programe sa intenzívne pracuje. Hosťami budú samotní gorali 

z Hladovky a Suchej Hory. Slávnosti sa podľa dostupných informácii zúčastni aj predseda ŽSK 

Juraj Blanár, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Ing. Žabenský. Vystúpenie a program sa 

uskutoční v telocvični  so začiatkom o 18.00 hodine a posedenie spojené s občerstvením bude 

v sále kultúrneho domu.  

7.2. Príprava posedenia s dôchodcami. 

Posedenie  s dôchodcami je plánované na nedeľu 29.10.2017 so začiatkom o 14.00 

hodine  a bude realizované zaužívaným spôsobom. Každý občan  nad 60 rokov obdrží poukážku 

na nákup tovaru v hodnote 15 Eur + vstupenku do termálnych bazénov. Program zabezpečí ZŠ 

s MŠ a obec pohostenie spojené s občerstvením. Hosťom nedeľnej akcie bude spevák Maroš 

Bango, ktorý absolvuje vystúpenie v telocvični. Starosta poprosil poslancov a zamestnancov 

OU Hladovka o  pomoc pri realizácii celej akcie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 145/2017 - OZ  

a/ schvaľuje sociálnu výpomoc pre dôchodcov nad 60 rokov vo forme poukážky v hodnote 15 Eur 

na nákup tovaru + vstupenku do termálnych bazénov.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.3. Schválenie výšky príspevku pre detí na Mikuláša 

     Po posedení s dôchodcami je najbližšou akciou určenou ale pre detí „Deň sv. Mikuláša“.  

Poslanci navrhujú, aby hodnota balíčka pre dieťa bola aj tento rok 2 Eura, v súlade s rozpočtom 

obce. Počet detí je cca 250. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 146/2017 - OZ  
a/ schvaľuje uskutočnenie predvianočného podujatia - stretnutia detí s Mikulášom  v súlade s 

rozpočtom obce.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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7.4. Žiadosti o nájomné byty. 

     Starosta predniesol, že obec k dnešnému dňu eviduje 4 uchádzačov s trvalým pobytom 

v obci o nájomné byty v bytovom dome 198 / Jana Štendová, rod. Šumylová, Hladovka 198, 

Marián Šprlák, Hladovka 232,  Mário Jaš, Hladovka 299 a Mgr. Jana Hrubcová, Hladovka 271/. 

Uchádzači majú záujem o 3- izbové byty. Starosta predniesol, že k 31.12.2017 podáva výpoveď 

nájmu Matúš Hulák a zároveň informuje poslancov, že na najbližšom zasadnutí bude potrebné 

schváliť prenájom bytu niektorému z uchádzačov. 

 

7.5.Žiadosť Ľubomíra Chovančáka, Čimhová 151 o predaj časti obecného pozemku 

pod hospodárskou budovou. 

     Dňa 10.10.2017 bola v pošte zaevidovaná žiadosť Ľubomíra Chovančáka o predaj 

pozemkov k. ú. Hladovka evidovaných ako parcely E-KN č. 498, 503 a 506 zapísané na LV č. 

1142 a 1002 v prospech Obce Hladovka v celku a to tej časti, ktorá je zastavaná  hospodárskou 

budovou postavenou  na pozemku parcela reg.“C“ č.311 zastavané plochy a nádvoria 245m2. 

Žiadosť odôvodňuje tým, že chce majetkovoprávne usporiadať pozemok, ktorý svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č.50, 

postavenom na pozemku parcela reg. „C“ č.313 a  ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve. 

 

Z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.8 písmeno 

b/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Starosta informoval obecné  zastupiteľstvo, že obec v zmysle zákona č. Zákon č. 138/1991 Zb. 

Zákona Slovenskej národnej rady o majetku obcí v zmysle § 9a musí obecný majetok predať: 

 a) na základe obchodnej verejnej súťaže, 

 b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“) alebo 

 c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej   podľa osobitného predpisu. 

 

Starosta ďalej informoval poslancov, že existuje aj ustanovenie § 9a ods.8 zákona č. 138/1991 

Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde obecne zastupiteľstvo môže rozhodnúť 

o prevode obecného majetku a neriadiť sa hore spomínanými ustanoveniami zákona ak ide 

o prevod obecného majetku: 

a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo 

ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu (Zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov.), 

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, napríklad § 140 

Občianskeho zákonníka, 

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 

e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli 

a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby aj výnimky.  

Poslanci súhlasili, aby sa žiadateľovi odpredal pozemok tak ako požiadal v žiadosti, a to cit: 

„predaj pozemku vo vlastníctve obce, podľa § 9a ods.8 písmeno b/ zákona č. 138/1991 Z.z. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov“. Počas diskusie dospeli poslanci k názoru, že 

pozemky obec previedla v rokoch 2006 až 2009 v dobrej viere v celku parciel E-KN 498 , 503 

a 506 neuvedomujúc si skutočnosť, že previedla aj s časťou pozemku, kde sú zastavané 

hospodárske budovy, ktorých vlastníkom je dnes žiadateľ (Kúpna zmluva V:558/06, Kúpna 

zmluva V:1399/09-2, NZ-N-229/2009). Poslanci sa zhodli, že je potrebne prijať uznesenie, že 

žiadateľovi obec odpredá spomínanú časť obecného pozemku a to až vtedy, keď žiadateľ 

spresní, zidentifikuje pozemok geometrickým plánom, s ktorým musí obec súhlasiť a to v cene 

0,057 Eur/m2. Obec Hladovka odpredáva časť obecného pozemku, aby napomohla žiadateľovi 

dať do poriadku vlastnícke vzťahy pod hospodárskymi budovami, ktoré obec neúmyselne 

previedla v spomínaných rokoch. 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.147/2017 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Ľubomíra Chovančáka, Čimhová 151 o predaj časti pozemkov  k. ú. 

Hladovka evidovaných ako parcely E-KN č.498, 503 a 506 zapísaných na LV 1142 a 1002 

v prospech Obce Hladovka v celku a to tej časti, ktorá je zastavaná hospodárskou budovou pri 

rodinnom dome s.č.50 

b/ schvaľuje predaj časti obecného pozemku podľa § 9a ods.8 písmeno b/ zákona č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý svojim umiestnením tvorí 

neoddeliteľný celok s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom súp. č. 50 v obci 

Hladovka a je vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa Ľubomíra Chovančáka za kúpnu cenu 

0,057 Eur/m2 ale až po zidentifikovaní pozemku geometrickým plánom. 

c/  poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Marián Šprlák, Anna 

Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.6. 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 na základe podkladov z verejného 

obstarávania  dňa 3.7.2017 a skončila 28.08.2017. Kolaudácia stavby s miestnym zisťovaním  

prebehla 4.9.2017 a právoplatná sa stáva 4.10.2017. Starosta zdôraznil, že o  všetkom boli 

informovaní poslanci a pri dôležitých zmenách projektu rozhodli opäť poslanci. Zhotoviteľ 

diela požadoval zaplatiť nad náklady v rámci realizácie ale  ich preplatenie poslanci zamietli.   

Terénne úpravy ako je asfaltovanie sa vykonajú v mesiaci 10/2017, z dôvodu, že je potrebné 

aby zemina na hlbokých rozkopávkach sadla.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.148/2017 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 
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7.7. Správa o výsledkoch kontrol za obdobie 1.8.2017 do 30.9.2017 

     Hlavná kontrolórka obce podala Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.08.2017 do 

30.9.2017.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 149/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.8.2017 do 30.9.2017. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák,  Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.8. Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke 

     Starosta predniesol, že  kontrolórke sa  polročne schvaľuje odmena.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 150/2017 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 05-10/2017 

b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie  

od 05-10/2017 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

7. 9.  Doplnok k sadzobníku úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

 

     Starosta informoval, že sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hladovka, ktorý bol 

prerokovaný 9.12.2016  je potrebné upraviť z dôvodu, že niektoré poplatky nepokrývajú ani 

náklady prenajímateľov. Po krátkej rozprave sa upraví iba jeden poplatok a to prenájom sály na 

predajné, predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, ktorý sa zvýši na sumu 100 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.151/2017 - OZ  

a/ prerokovalo Doplnok Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

b/ berie na vedomie Doplnok Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

7.10.  Úprava rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka 

           Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce - RO č.3 na základe predloženého 

návrhu, v rámci rozsahu určeného OZ-presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých prostriedkov zo ŠR. 

Starosta obce a ekonómka ZŠ s MŠ informovala prítomných  aj  o úprave rozpočtu  v zmysle  

Memoranda o úprave platových  pomerov  zamestnancov v štátnej službe a niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016, 
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ktoré tvorí súčasť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 v rámci ktorého je potrebné 

upraviť a navýšiť platy. Z tohto dôvodu a aj na základe požiadavky ZŠ s MŠ sa originálne 

kompetencie navýšia o 3000 Eur. Zároveň ZŠ s MŠ  požadujú do jedálne finančné prostriedky 

na zakúpenie umývačky riadu do výšky 5000 Eur.  

Z dôvodu výstavby ČOV je potrebné vyasfaltovať okolie základnej školy v celkovej hodnote 

cca 7 000 Eur. 

Usporiadatelia „Tanečného domu“, ktorý sa uskutoční 18.11.2017 v spoločných priestoroch 

kultúrneho domu v Hladovke požadujú  preplatenie nákladov do výšky 400 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.152/2017-OZ 

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu obce – RO č.3 podľa predloženého návrhu 

b/ berie na vedomie v rámci rozsahu určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.3 podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna 

Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

7.11.Plat starostu 

     Poslanci  prerokovali mesačný plat starostu.  S poukázaním  na doterajšie výsledky, 

pracovné nasadenie a aj výsledky navrhli zvýšenie platu o 40%.  

Aktuálna výška mesačného platu bude 2 529 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 153/2017 - OZ  

a/schvaľuje  prerokovanie platu starostovi v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 1  v 3. platovej skupine je vo výške 1,98 

násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok a v zmysle  § 4 ods. 2 zvýšený o 40 % s účinnosťou od 1.10.2017. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslanec. Návrh bol prijatý. 

 

7.12.Zmluva o odkúpení pozemku  od vlastníka Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 79 

 

     Starosta odprezentoval návrh v tomto znení: „ Obec Hladovka môže odkúpiť pozemok  

E-KN parcela č. 470, LV 1054 o výmere 117 m2. Starosta ďalej uviedol, že komunikoval 

s majiteľom pozemku s Ľubomírom Hutlasom, Hladovka 79 a je ochotný pozemok predať 

v cene 10 Eur/ m2, čo predstavuje čiastku 1 170 Eur. Poslanci v diskusií sa zhodli, že je to cena 

pre obec zaujímavá a je potrebné uvedený pozemok pre obec kúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.154/2017 - OZ  

a/ prerokovalo odkúpenie pozemku v k. ú. Hladovka E-KN parcela č. 470, LV 1054 o výmere 

117 m2 od  vlastníka Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 79 
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b/ schvaľuje odkúpenie pozemku v k.ú. Hladovka E-KN parcela č. 470, LV 1054 o výmere 117 

m2 od  vlastníka Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 79 v cene 10 Eur/m2 v celkovej hodnote 1 170 

Eur. 

c/ poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis,  Peter Hulák, Mária Skorušová, Marián Šprlák, 

Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

7.13.Určenie stočného 

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

odberateľov je potrebné,  aby obecné zastupiteľstvo v zmysle článku 7: Platba za stočné a vývoz 

odpadových vôd schválila na kalendárny rok 2017  stočné. Starosta informoval poslancov, že 

od 4.9.2017 bola do užívania spustená ČOV a je potrebné stanoviť stočné pre subjekty, ktoré 

využívajú služby ČOV. Zároveň navrhol, že cena za 1m3 by mala byť stanovená na čiastku  

1 Euro. Ďalšie 1 Euro bude obec doplácať. Splatnosť bude 2 x ročne k 30.6 a k 29.12 .  

Základ pre výpočet stočného bude  určený odpisom úžitkovej vody na podklade vodomera. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.155/2017 - OZ  

a/ prerokovalo určenie stočného pre subjekty využívajúce ČOV 

b/ schvaľuje stočné vo výške  1 Euro/m3 do konca roka 2017 - po prepočítaní nákladov sa 

sadzba upraví. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Marián Šprlák, Anna 

Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

K bodu 8 - Interpelácie poslancov 

     V diskusii vystúpil poslanec Peter Hulák, že členovia športovej komisie majú záujem 

usporiadať „Mikulášsky volejbalový turnaj“.  

Starosta podotkol, že v rozpočte sú finančné prostriedky vyčlenené, takže akciu je potrebne 

zrealizovať.  

Viac neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

K bodu 9 – 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:  

Ján Korček  ..............................................  

Peter Hulák .............................................. 


