
1 
 

Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 23.02. 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Marián Šprlák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: O 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

  Dušan Buš, veliteľ DHZO 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa DHZ Hladovka za rok 2017 a plán úloh na rok 2018 

5. Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2017 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

7. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia  

8. Kultúrno-výchovná činnosť v obci na rok 2018 

9. Rôzne 

- Projekt – Rekonštrukcia parkovísk a oplotenia v obci Hladovka LV 516 

- Projekt – Kamerový systém obce Hladovka 

- Projekt – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hladovka 

- Projekt – Rekonštrukcia chodníka v obci Hladovka 

- Ukončenie projektu – Jeden duch po oboch stranách hranice 

- Realizácia projektu dovybavenia cyklotrasy s ukončením k 31.08.2018 

- iné 

10. Interpelácie poslancov  

11.  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. 
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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.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Jozef Planieta 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. 171/2018 - 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, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4 – Správa DHZ Hladovka za rok 2017 a plán úloh na rok 2018 
     Veliteľ hasičov Dušan Buš predniesol  „Správu DHZO Hladovka za rok 2017“ – viď. príloha 

zápisnice. Zároveň bol predložený plán na rok 2018. Starosta konštatoval, že po stretnutí, ktoré 

mal s hasičmi sa dohodli, že hasiči budú tak ako doteraz nápomocní pri všetkých akciách 

organizovaných obcou. Zároveň poďakoval za pružnosť a ochotu hlavne predsedovi 

a veliteľovi Dušanovi Bušovi. Starosta tiež informoval, že obec v roku 2018 uskutoční 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v zmysle rozpočtu, ktorý schválilo MV SR vo výške 

28 898,26 Eur. V mesiaci január – február bol  pre potreby obce vyškolený aj druhý veliteľ a to 

Bc. Andrej Harmata, ktoré zorganizovalo pre vybraných hasičov OR HaZZ Dolný Kubín. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 172/2018 - OZ  

a/ prerokovalo správu DHZ Hladovka za rok 2017 a plán úloh na rok 2018 

b/ berie na vedomie správu DHZ Hladovka za rok 2017 a plán úloh na rok 2018 

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 5 – Plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2017 

OZ bolo vopred predložené e-mailovou poštou čerpanie rozpočtu za rok 2017.  

Ekonómka obce a ZŠ s MŠ informovali prítomných o plnení jednotlivých položkách rozpočtu 

viď. príloha rozpočtu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 173/2018 - OZ  

a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2017 

b/ schvaľuje čerpanie  rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2017 
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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 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017“ Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.174/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 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.  

 

K bodu 7 - Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce:  

 Pokračuje sa na realizácií projektu Optický prepoj a optická FTTH sieť Hladovka časť Poza 

domy a popod Ogrodmi. Poza domy sa predĺžia stĺpy, ktoré  zafinancuje obec  a Popod 

ogrody sa bude kopať a dávať sieť po vrchnej strane. Na druhú stranu sa vykopú 3 priekopy 

a urobia sa zberné miesta na pripojenie pre budúcich žiadateľov. Obec Hladovka bude mať 

celú obec  - ulice pokryté optickou sieťou. Ukončenie celého projektu je stanovené na 

december 2018. 

 Z MF SR  bola schválená žiadosť o dotáciu podľa výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na 

individuálne potreby obce – „Rekonštrukcia a oprava parkovísk a oplotenia.“ 

 Komasácia – podľa dostupných informácii v najbližších dňoch by mala byť vypísaná súťaž 

na verejné obstaranie /VO/  na zhotoviteľa. VO vypisuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 

Komasácia by mala prebehnúť v zrýchlenom konaní. Ukončenie VO ma byť do konca 

septembra 2018 s podpísanými zmluvami so zhotoviteľom. Starosta skonštatoval, že dúfa, 

že to opäť niekto nezastaví. Na realizáciu bude  obdobie 5 rokov. Je potrebne sa rozhodnúť, 

posúdiť či sme schopní spolu s občanmi to zvládnuť.  

 Obec pracuje na projekte, ktorý je zameraný na základnú školu v rámci výzvy riadiaceho 

orgánu OP Integrovaný ROP z operačného programu 302000 - Integrovaný regionálny 

operačný program s názvom projektu: „Vybudovanie odborných učební vrátane ich 

technického vybavenia v ZŠ s MŠ v Hladovke“. Celý projekt vyhodnocujú vyžrebovaní 

hodnotitelia na  ŽSK na základe informácií do konca apríla 2018. V prípade úspešnosti 

projekt by sa realizoval v roku  2018 - 2019. Obec žiada na projekt v celkovej výške 

oprávnených nákladov 170 292,45 eur z toho obec prispieva v spolufinancovaní príspevku 

z vlastných zdrojov 8 514,62 eur + neoprávnené náklady vo vybavenosti učební vo výške 

1 730,98 eur. Stavebné práce na využití nadstavby ZŠ tvoria  čiastku 36 342,61 Eur. 

Neoprávnené stavebné náklady, ktoré obec musí vynaložiť z vlastných zdrojov vo výške 

34 525,48 eur na napr. zhotovenie schodov na III. nadzemnom poschodí, vyrovnanie podláh 

steny, urobenie stropov a priečok ako aj ich zateplenie, potiahnutie všetkých energií, 

urobenie sanity a odpadov a pod. Starosta skonštatoval, ak budeme úspešní bude to veľká 

výzva na zvládnutie celého projektu popri realizácií iných projektov. 
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 V priebehu 4 týždňov obec obdrží na objednávku dodanie techniky: snežný pluh natáčací, 

metla za traktor, priekopový mulčovač za traktor, posypovač za traktor na zimné obdobie 

v celkovej výške 8 659,- eur s DPH. 

 Prebieha súťaž cez EKS systém na nový kolesový traktor spolu s čelným nakladačom.  

Dodávka tovaru by mala byť do 14 dní od podpísania zmluvy. Predpokladaná hodnota 

zákazky je 38 500,- eur s DPH. 

 Informácia o zmene pracovníčky Spoločného stavebného úradu v Trstenej. Od 1.2.2018 na 

žiadosť starostu obce nastala zmena pracovníčky, ktorá bude pracovať v oblasti stavebného 

konania pre Obec Hladovka a to je Bc. Katarína Polakevičová. 

 Obec Hladovka podala dňa 21.2.2018 na Úrad prace a rodiny do Námestova žiadosť 

o zamestnanosť Petra Baleka v zmysle § 50j zákona o zamestnanosti. Ak bude obec úspešná 

a komisia schváli žiadosť obce o zamestnanie dlhodobo nezamestnaného, bude ÚPaSV   

prispievať na mzdu a odvody 80% z celkových nákladov.  Zamestnanec by sa zamestnal na 

dobu určitú, a to na 9 mesiacov t. j. do 31.12.2018. 

 Príprava na projekt „Rekonštrukcia  - výmena okien v kultúrnom dome“. Možnosť získania 

finančných prostriedkov formou dotácie vo výške 13 500,- eur . Minister financií môže túto 

čiastku zvýšiť. Odovzdanie projektu je do konca 31.3.2018.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 175/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

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.  

 

 Obec zakúpila kameru zn. CANON a fotoaparát zn. SONY v hodnote 4 975,- eur. Predmetná 

kamera a fotoaparát bude slúžiť na pomoc pri spracovaní a reprezentácii podujatí a 

k podávaniu informácii o obci na webovej stránke obce.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 176/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie zakúpenie kamery zn. Canon a fotoaparátu zn. Sony v celkovej výške 

4975 Eur 

b/ schvaľuje  úpravu rozpočtu - RO č.1- presun rozpočtových prostriedkov   
/z 0111-714 na 0111-713  vo výške 4975 Eur /  

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.  

 

 Obec v spolupráci s farským úradom, cirkevnou radou, so staršími občanmi obce má zámer 

objednať a zakúpiť Betlehem, ktorý by bol vyrobený už tento rok 2018 a bol by ozdobou 

v našej obci počas vianočného obdobia. Cena sa bude odvíjať od počtu postav v Betleheme. 

Predbežná cena za prístrešok a 15 postav vo veľkosti 110 cm ba mala byť  cca 10 000,- eur. 

Postavy sú vyrezávané z lipového dreva a prístrešok o rozmeroch 5m x 3,5m zo smrekového 

dreva. Viac v prílohe zápisnice. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 177/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o zabezpečení - zhotovenia  Betlehema  

b/ schvaľuje objednávku na zhotovenie Betlehema v celkovej hodnote 10 000 Eur 

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.  

 

 Starosta oboznámil poslancov s možnosťou zakúpenia hokejových mantinelov zo 

Švajčiarska. Cena, ktorá je   cca 12 000,- eur je iba za dovoz. Je potrebné prijať  rozhodnutie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 178/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o možnosti zakúpenia hokejových mantinelov. 

b/ schvaľuje zakúpenie - dovoz hokejových  mantinelov pre  športové hry v cene do 12 000 

Eur. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 4 poslanci (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Anna Harmatová, ) 

Proti: 1 poslanec / Mária Skorušová / 

Zdržali sa : 2 poslanci / Jozef Planieta, Dušan Kalis/ 

 

K bodu 8 – Kultúrno – výchovná činnosť v obci na rok 2018 

 

Páračky a maškarný ples dňa 03.02.2017 

Na kultúrno - spoločenskú akciu boli prizvaní aj hostia z Poľska, z družobnej Gminy 

Raciechowice. Pre zúčastnených bol zabezpečený kultúrny program - DFS Goral Hladovka, 

Dychová hudba z Raciechowic a heligónkári zo ZŠ Hladovka. Po 20.00 hodine nasledoval 

maškarný ples. Každá maska bola odmenená. Spolu s obcou zabezpečovala celú akciu spolok 

Červeného kríža Hladovka pod vedením Heleny Kubicovej.  

 

Ďalšie akcie: 

 Stavanie mája  

 Deň rodiny 

 Odpustová slávnosť – svätá omša pri kríži 

 Deň dôchodcov 

 Mikuláš 

 Uvítanie detí do života 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 179/2018 - OZ  

a/ prerokovalo informácie týkajúce sa kultúrno-výchovnej činnosti v obci  

b/ schvaľuje kultúrno-výchovnú činnosť v obci na rok 2018 

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.  
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K bodu 9 – Rôzne 

 

9.1.–  Projekt Rekonštrukcia parkovísk a oplotenia v obci Hladovka 

 Z MF SR  bola schválená žiadosť o dotáciu podľa výnosu MF SR č. 26825/2005-441 

na individuálne potreby obce vo výške 10 000,- eur. Vo verejnom obstarávaní bol úspešný  

živnostník Šimon Bonk, Hladovka 188, 027 13 Hladovka. Cena do VO bola stanovená na 

čiastku 22 245,- Eur. Obec Hladovka vystavila VO na sumu 16 444,46 eur. Úspora je vo výške 

5 800,54 eur. Rekonštrukcia sa má realizovať  v zmysle zmluvy do 31.05.2018. Obec  zbúra 

v zmysle búracieho rozhodnutie staré garáže oproti Karolovi Chovančákovi. Namiesto starých 

garáži sa tam vybudujú parkoviska. Ďalej v zmysle projektu sa vybudujú parkoviska okolo 

multifunkčného ihriska a zvedie sa prebytočná dažďová voda pomocou žľabov do dažďovej 

kanalizácie. Celý priestor sa zveľadí plotom a vstupnou bránou. 

9.2. – Projekt kamerový systém obce Hladovka. 

 Obec Hladovka bola úspešná aj pri projekte  - „Kamerový systém obce Hladovka“. Dňa 

15.12.2017 starosta obce podpísal na Okresnom úrade v Žiline Zmluvu č. 4/ZA/2017-MV SR 

o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017. 

Obec Hladovka od MV SR získala na predmetný projekt dotáciu vo výške 10 000,- eur. 

Zároveň vyhlásila VO na tovar a služby. Vyhodnotenie VO na zákazku s nízkou hodnotou bude 

dňa 26.02.2018 na OÚ Hladovka. Výherca má realizovať predmet zákazky – v mesiaci jún 

2018. Je potrebne doriešiť  napájanie kamery, ktorá bude umiestnená na stĺpe pod Kopanicami 

-smer bývalé smetisko. Starosta je v jednaní s OVS, a. s. Dolný Kubín. 

 

9.3. – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. 

Dňa 01.02.2018 Obci Hladovka bolo doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie č. PHZ-

OPK1-2018/000902-002 z Ministerstva vnútra SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo 

výške 27 452,84 eur. Obci bola schválená celá čiastka, o ktorú požiadala. Starosta informoval, 

že je potrebné celý proces od stavebného konania, cez verejné obstarávanie až po realizáciu 

pripraviť. Dotáciu je možno realizovať do konca roka 2018, keďže sa jedná o kapitálové 

výdavky. Na základe získaných prostriedkov sa urobí  rekonštrukcia v zmysle rozpočtu výkaz-

výmer.  

 

9.4. – Rekonštrukcia chodníka v obci Hladovka. 

 Na základe priorít, ktoré obecné zastupiteľstvo prijalo na rok 2018 starosta informoval, 

že bol spracovaný geodetmi GP č. 15/2018 na podklade ktorého projektant vypracováva 

projekt, ktorý je potrebný k vydaniu stavebných úprav. Projekt sa  dokončieva a nastáva 

príprava pre vydanie stanovísk a odporúčaní od štátnych orgánov pre vydanie stavebného 

povolenia. Súčasťou projektu má byť aj rozpočet. Obec na predmetný projekt vyčlenila zo 

svojho rozpočtu 190 000,- eur. Po verejnom obstarávaní obecné zastupiteľstvo rozhodne , či 

obec bude realizovať celý projekt alebo iba časť. Obec už investovala do celého procesu čiastku 

4 860,- eur. Po celej dĺžke 1380m sa vyčistilo potrubie, vykonali sa kamerové skúšky a na 

základe kamerových skúšok sa určili miesta, kde je potrebné vymeniť dažďové potrubie. Na 

celom úseku je potrebné vymeniť 124 m potrubia.  Starosta apeloval na poslancov, že je dôležité 

rozhodnúť akou formou sa bude chodník rekonštruovať teda alebo pokládkou zámkovej dlažby 

alebo asfaltu. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli asfalt s tým, že je potrebné vypracovať 

rozpočet aká by bola celková hodnota. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 180/2018 - OZ  

a/ prerokovalo rekonštrukciu chodníka v obci, kde povrch chodníka bude tvoriť asfaltová zmes 

o hrúbke 9 cm. 

b/ schvaľuje rekonštrukciu chodníka v obci, kde povrch chodníka bude tvoriť asfaltová zmes 

o hrúbke 9 cm. 

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.  

 

 

9.5. – Ukončenie projektu – Jeden duch po oboch stranách hranice. 
 Do 30.1.2018 bol termín odovzdania monitorovacej správy  a všetkej dokumentácie na 

ŽSK na cezhraničný projekt PL/SK: „Jeden duch po oboch stranách hranice“ v hodnote 

27 627,03- Eur. Bol to náročný projekt povedal starosta obce o čom svedčí odovzdaná 

dokumentácia, ktorá predstavovala 1264 strán. Obec v rámci cezhraničného projektu získala 

finančné prostriedky vo výške 24 474,78 eur. 

Čakáme  na doplnenie a odsúhlasenie výdavkov a vydanie certifikátu na preplatenie od 

Euroregiónu Tatry a ŽSK. Dúfame, že refundácia finančných prostriedkov  prebehne  tento rok. 

 

9.6.- Realizácia projektu dovybavenia cyklotrasy. 

Projekt „Na bicykli za prírodným a kultúrnym dedičstvom pohraničného regiónu“ má byť 

ukončený k 31.8.2018. Ide o dovybavenie cyklotrasy značkami, informačnými tabuľami 

a oddychovými zónami. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 181/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie o prebiehajúcich projektoch v obci. 

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.  

 

9.7. – Rozdelenie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 o výmere 269m2 

 Dňa 05.02.2018 komisia v zložení Marián Šprlák, Jozef Planieta, Dušan Kalis a Anna 

Harmatová za účasti starostu obce PhDr. Mariána Brnušáka, Oľgy Konupkovej a geodeta Ing. 

Mažáriho vykonala geometrické zameranie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 o výmere 

269 m2. Po spoločnej dohode komisia spolu s majiteľkou pozemku vytýčila hranicu rozdelenia 

spoločného pozemku. Starosta informoval poslancov, že požiadal geodeta Ing. Dibdiaka 

vyhotoviť aj druhý kontrolný návrh rozdelenia spoločného pozemku a žiadal o vyjadrenie 

poslancov k predmetnému rozdeleniu. Po diskusií dal starosta hlasovať. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 182/2018 - OZ  

a/ prerokovalo rozdelenie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 o výmere 269 m2 

b/ schvaľuje rozdelenie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 o výmere 269 m2 na základe 

návrhu geodetického zamerania Ing. Mažáriho. 

c/ poveruje starostu PhDr. Mariána Brnušáka podaním súhlasu za obec Hladovka na zápis GP. 
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 1 poslanec / Dušan Kalis/  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 9.8. - Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016 

  Starosta podal žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016 v zmysle 

ustanovení §100 nasledovne ZP a v spojitosti s ustanovením §2 odst.2 Zák.č. 253/94 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 183/2018 - OZ  

a/ konštatuje, že starosta obce si nemohol vyčerpať dovolenku za rok 2016  v rozsahu 30 dní 

ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku a na základe toho 

b/ schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi v rozsahu 30 dní 

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.  

 

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

pod hospodárskou budovou. 

 

     Starosta informoval, že na obecný úrad bol dňa 23.02.2018 dcérou Ľubomíra Chovančáka 

doručený GP č.14/2018 zo dňa 02.02.2018, kde je zidentifikovaný pozemok, ktorý bol 

podmienený doložením GP. 

Napriek tomu, že predaj pozemku bol prerokovaný a aj schválený na základe uznesenia 

č.147/2017 dňa 13.10.2017, je potrebne opätovne schváliť predaj avšak už konkrétnych parciel 

zidentifikovaných v GP č.14/2018. Jedná sa o parcelu reg. C-KN č.311/2 -  /diel 2,3,4/ o výmere 

147 m2. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 184/2018 - OZ  

a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcely reg.“E“ č. 498,503 a 506 

zapísaných na LV 1142 a 1002 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č.14/2018 

zo dňa 2.2.2018 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcely reg. C-KN č.311/2 zastavané 

plochy o výmere 147 m2 v prospech Ľubomíra Chovančáka, Čimhová 151 za kúpnu cenu vo 

výške 0,057 Eur/m2. Cena  za celú prevádzanú plochu  je  vo výške 8,40 Eur. 

b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcely reg.“E“ č. 498,503 a 506 

zapísaných na LV 1142 a 1002 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č.14/2018 

zo dňa 2.2.2018 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcely reg. C-KN č.311/2 zastavané 

plochy o výmere 147 m2 v prospech Ľubomíra Chovančáka, Čimhová 151 za kúpnu cenu vo 

výške 0,057 Eur/m2. Cena  za celú prevádzanú plochu  je  vo výške 8,40 Eur. 

Obecný pozemok  sa predáva 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.  

c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce 
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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 10 - Interpelácie poslancov 

     V diskusii vystúpil poslanec Peter Hulák, ktorý navrhol, aby sme sa zaoberali tvorbou fondu 

opráv na byty, ktoré sú vo vlastníctve obce.  

/Pozn. Účelom fondu je vytvárať finančné podmienky na zabezpečenie krytia nákladov na 

prevádzku, údržbu, opravy bytov, spoločných častí a spoločných zariadení domu, spoločných 

nebytových priestorov a priľahlého pozemku ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu domu./ 

Starosta však predniesol, že je potrebné v prvom rade upraviť VZN. Následne je potrebné na 

daný zámer zriadiť samostatný účet pre platby nájomníkova do fondu opráv, ďalej prepracovať 

nájomné zmluvy, výpočty stočného, odpadu až potom môžeme riešiť a schváliť, aká výška 

v zmysle zákona po dohode s nájomníkmi bude  odvádzaná  do fond opráv. 

Viac neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

K bodu 11 – Závere 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Nakoľko program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  bol vyčerpaný a do 

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

 

 

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

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

Overovatelia:  

Jozef Planieta ..............................................  

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

 

 

 

 

 

 


