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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 07.06. 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Marián Šprlák 

 

Neprítomný: O 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  
 
 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Záverečný účet obce za rok 2017. 

5. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2018. 

6. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

7. Rôzne 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 17.06.2018. 

 Informácie spolupráce Gminy Jablonka a Obce Hladovka – schválenie/neschválenie 

dokumentu „Porozumienie“. 

 Žiadosti o nájomný byt na s.č.198 

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, 

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  
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K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Peter Hulák a Mária Skorušová. 

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. 190/2018 - 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 - Záverečný účet obce za rok 2017. 

 

     Záverečný účet obce za rok 2017 bol zverejnený dňa 16.05.2018 na vývesnej tabuli 

a obsahuje hospodárenie obce spolu so ZŠ s MŠ. 

K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór obce 

konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a odporúča ho schváliť s výrokom „bez výhrad“. 

Poslanci záverečný účet jednomyseľne schválili spolu s celoročným hospodárením obce s 

výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého 

roka na tvorbu rezervného fondu.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 191/2018-OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2017. 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2017.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 102 501,01 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.  

 

 

K bodu 5 - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2018. 

 

Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka, ktorá prítomným poslancom 

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

I.Q.2018. Jednotlivé položky sa plnia priebežne. 
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Poslanci boli informovaní o Úprave rozpočtu obce - RO č.1 v rámci rozsahu určeného OZ 

a poskytnutých prostriedkov zo ŠR. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.192 /2018-OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2018. 

b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2018. 

c/ berie na vedomie RO č.1 v rámci rozsahu určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.  

 

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.  

 

 Realizácia projektu od 4.6.2018 – „Kamerový systém obce Hladovka“. 

- V rámci kamerového systému Obce Hladovka sa museli vykonať práce na dotiahnutí el. 

energie na stĺp pod Kopanicami, aby bola zabezpečená dodávka energie pre kameru.  

- Rozšírili sa kamery na garáže ZŠ Hladovka, kde je skladovaná technika obce. Zakúpili sa 

ďalšie kamery, ktoré budú snímať cintorín a kostol zo smeru od ZŠ Hladovka. Potiahlo sa 

verejné osvetlenie na tieto stĺpy a potiahla sa el. energia z domu smútku.  

- Pokračovať by sa malo pri realizácií projektu Optický prepoj a optická FTTH sieť Hladovka 

časť Poza domy a pod Ogrodami. Ukončenie celého projektu je december 2018. 

 Zrealizoval sa projekt, na ktorý  bola schválená  dotácia z MF SR podľa výnosu MF SR na 

individuálne potreby obce – „Rekonštrukcia a oprava parkovísk a oplotenia v Obci 

Hladovka LV 516“ a dielo prevzala obec dňa 19.04.2018.  

 Čakáme na vyhodnotenie projektu „Jeden duch po oboch stranách hranice“. Dúfame, že 

refundácia nákladov za projekt prebehne ešte tento rok. 

 Pracuje sa na cezhraničnom projekte  PL/SK: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným 

dedičstvom pohraničného regiónu“. Majú sa vytvoriť a vytlačiť už len cyklomapy 

a propagačné materiály. Ukončenie projektu 31.12.2018  

 Komasácia – podľa dostupných informácii bola vypísaná súťaž –verejné obstaranie na 

zhotoviteľa. VO vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR a podľa dostupných 

informácií ukončenie VO má byť do konca septembra 2018 s podpísanými zmluvami so 

zhotoviteľom. Starosta dúfa, že to opäť niekto nestopne, nezastaví. Na realizáciu potom bude 

5 rokov. Je potrebné sa rozhodnúť, posúdiť, či sme schopní spolu s občanmi to zvládnuť.  

 Obec Hladovka bola úspešná a podľa dostupných informácii, ktoré boli zverejnené na 

portály Ministerstva pôdohospodárstva SR v projekte – „Vybudovanie odborných učební 

vrátanie technického vybavenia“. Bol nám schválený nenávratný finančný príspevok na 

celkovú sumu 170 142,45 Eur cez Integrovaný ROP z operačného programu 302000- 

Integrovaný regionálny operačný program. Celý projekt bol vyhodnotený v rámci ŽSK na 

5. mieste. Obec žiada na projekt celkovú výšku 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 1 885,98 Eur. Stavebné práce - 

neoprávnené stavebné náklady, ktoré obec musí vynaložiť z vlastných zdrojov vo forme 

finančných prostriedkov vo výške 34 525,48 Eur na vyrovnanie podláh, stien, urobenie 

stropov a priečok ako aj ich zateplenie, zavedenie  energií, urobenie sanity a odpadov a pod. 
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Starosta skonštatoval, že je to veľká výzva všetkých nás na zvládnutie celého projektu popri 

realizácií iných projektov. 

 Obec zakúpila vlečku za traktor, zametač za traktor, mulčovač, radlicu a rozmetadlo  

v celkovej výške 11 378,80  Eur s DPH. 

 Cez EKS systém obec zakúpila nový kolesový traktor Zetor Major Deutz 80 s čelným 

nakladačom. Vysúťažil sa  v cene 38 490 Eur s DPH. 

 Obec v spolupráci s farským úradom, cirkevnou radou a poslancami boli dňa 27.05.2018 na 

obhliadke Betlehema, ktorý sa vyrába  v Štitároch pri Nitre u p. Reckého, ktorý vzišiel ako 

víťaz verejného obstarávania. Cena Betlehema bola vysúťažená na čiastku 9 800,- Eur 

a bude hotový koncom mesiaca august 2018.  

 Informácia o vystúpení mesta Trstená so Spoločného stavebného úradu v Trstenej. Od 

1.9.2018 máme problém so spoločným úradom v Trstenej a s vykonávaním stavebnej 

agendy. 

 Od 1.4.2018 cez Úrad prace a rodiny Námestovo máme nového zamestnanca Petra Baleka 

Zmluva je uzavretá do 31.12.2018. Obec prispieva na mzdu 20% .  

 V priebehu mesiacov júl – september by sa mal realizovať projekt „Oprava chodníka v obci 

Hladovka pri hlavnej ceste II.520“. Realizovať to by mala firma MBM Group, Námestovo. 

Vysúťažená suma je na čiastku 184 695,78 eur 

 Na základe získania materiálu pri „rekonštrukcii a modernizácii komunikácie II/520 v km 

81,000 -81,800 Trstená – Hladovka“, ktorú realizuje ŽSK čiastočne opravujeme, 

rozširujeme cestu Pod ogrodami. Predpokladané náklady cca 3 000,- eur. V cene sú 

výkopové práce, zrovnávanie terénu. V súvislosti s uvedenou činnosťou bola geodétom 

vytýčená cesta. 

 Obec preplatila náklady spojene s rozdelením pozemku pod s.č. Hladovka 44 v celkovej 

hodnote 336 Eur. 

 Obec uzavrela zmluvu so spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice v zmysle zákona, ktorá 

bude oprávnenou osobou v zmysle poradenstva a služieb pre ochranu osobných údajov pre 

Obec Hladovka. 

 Je potrebné, aby sme do budúcností pouvažovali o verejnom osvetlení. V prvom rade 

schváliť vypracovanie zámeru. 

 Dňa 8.6.2018 bude vykonaná oprava miestnych komunikácií v Obci Hladovka Riline, s.r.o 

Ružomberok. 

 Dňa 6.6.2018 sa urobila  každoročná certifikácia detských ihrísk.  

 Postúpený podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia ohľadom návozu neznámej 

látky v lokalite Lažiská p. Slavomírom Ťapajom 

 Obec zabezpečila zber komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov. 

Celkove náklady  vyšli  cca na 940,- eur. 

 Realizácia projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“. Prebehlo verejné obstaranie. 

Realizácia do 30.10.2018 v zmysle Zmluvy o dielo č. 5/2018 

  Realizácia odvodnenia rigolu na Novej ulici – úseku cintorín – Michal Harmata. Vykopal 

sa rigol. Položilo sa 6  x +6 m rúr, urobili sa dve prečisťovacie šachty následne zásyp.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 193/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu 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. 
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K bodu 7 - Rôzne 

7.1. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“. 

     Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 17.06.2018. Starosta poprosil 

o pomoc a spoluprácu pri realizácii celej akcie. Sú zabezpečené atrakcie pre deti ako aj 

občerstvenie a guláš. Do akcie bude zapojená aj ZŠ s MŠ  Hladovka, DHZ Hladovka, Miestny 

spolok červeného kríža. 

7.2. Žiadosti o nájomný byt. 

     Starosta predniesol, že v priebehu mesiaca máj a jún sme obdržali žiadosti od Martina 

Hutlasa, Milana Miklušeka a Simony Šprlákovej, ktorí majú záujem o 3- izbové byty 

v bytovom dome 198.  

Zároveň skonštatoval, že byty sú obsadené nájomníkmi a tak žiadosti ostávajú  v evidencii. 

K dnešnému dňu obec eviduje 6 uchádzačov o nájomné byty s trvalým pobytom v obci.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 194/2018 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosti o pridelenie 3-izbového bytu. 

b/ berie na vedomie žiadosti o prenájom 3-izbového  bytu.   

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. 

 

7.3. Informácie spolupráce Gminy Jablonka a Obce Hladovka – 

schválenie/neschválenie dokumentu „Porozumienie“. 

 

     Starosta podal informáciu o podpísaní „Porozumienia“ medzi Obcou Hladovka a Gminou 

Jablonka, v ktorom sa hovorí o zrealizovaní poľského projektu: „Výstavba cyklotrasy 

spájajúca Jablonku s cyklotrasou Okolo Tatier I. etapa, ale zároveň plánovanie II. etapy.  

Informácia bola starostom prednesená aj na zhromaždení Pozemkového spoločenstva Urbáru, 

ktoré sa uskutočnilo 13.5.2018. 
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 195/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie „Porozumienie“ medzi Obcou Hladovka a Gminou Jablonka. 

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. 

 

7.4.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

     Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka  Anna Hutlasová, ktorá oboznámila 

poslankyne a poslancov s  činnosťou  II. polroku 2018/viď príloha/. Starosta vyzval poslancov 

o doplnenie, alebo zmene plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018. Zo strany 

poslancov nebola navrhnutá žiadna zmena.  
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.196/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

b/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 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. 

7.5.Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke 

     

    Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili a navrhli kontrolórke výšku odmeny za 

obdobie 11/2017-05/2018.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 197/2018 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 11/2017-05/2018. 

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

od 11/2017-05/2018. 

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 8 - Interpelácie poslancov. 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

K bodu 9 – Záver 

     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:  

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

 

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

 


