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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 21.10.2018  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci:  

  Peter Hulák 

  Marián Šprlák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček – PN 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

  a Ľubomíra Kalisová, admin. pracovníčka obce 

 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Informácie o príprave VZN s účinnosťou od 1.1.2018 

5. Schválenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Wifi pre 

Teba“. 

6. Rôzne 

 Informácie o ukončení projektu „Oprava chodníka v Obci Hladovka pri štátnej ceste 

II/520“. 

 Informácie o ukončení projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“. 

 Informácie o realizácií projektu „Kompostoviská“. 

 Informácia o projekte „Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického 

vybavenia v ZŠ s MŠ. 

 Iné. 

7. Interpelácie poslancov.  

8. Záver.  

 

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 (Dušan Kalis, 

Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  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: Marián Šprlák a Dušan Kalis 

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. 209/2018 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (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. - Informácie o príprave VZN s účinnosťou od 1.1.2018 

K VZN prebehla diskusia s návrhom na zmeny a na vydanie nových. 

    4/1/ Návrh VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka.  

     Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov 

bytov. Podľa § 18 ods.2 zákona č.443/2010 vlastník tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne 

minimálne vo výške 0,5% do 5% nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

Poslanci navrhli tvoriť fond opráv vo výške 1,5% s tým, že  výška nájomného za byty ostáva 

nezmenená. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 210/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

     4/2/ Návrh  VZN č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka 

Doplnkom č.1 sa mení: 

 

 Článok II. Daň za psa 

Odsek (5) Ročná sadzba dane je 4,-Eur za každého psa.  

 

 Článok VIII. Sadzba poplatku a výška poplatku  

Odsek 1) Sadzba poplatku pre poplatníkov u ktorých je zavedený množstvový zber 

komunálneho odpadu sa určuje ročne podľa počtu členov domácnosti z údajov evidencie 

obyvateľov: pod písm. 
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b) nádoba 110 l - 35 EUR, jeden vývoz 1,15 EUR, 26 vývozov (3 a až 5 členov domácnosti),  

c) nádoba 110 l - 40 EUR, jeden vývoz 1,35 EUR, 26 vývozov (6 a viac členov domácnosti), 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 211/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka 

b/schvaľuje Návrh VZN č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

     4/3/ Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.1/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka. 

Doplnkom č.1 sa mení: 

 

 Článok III. Sadzba dane 

Odsek (1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% pokiaľ toto nariadenie neupravuje inak. 

Odsek (2) sa ruší. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 212/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka. 

b/schvaľuje Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

     4/4/ Sadzobník úhrad za služby poskytované Obecným úradom Hladovka. 

Starosta predniesol poslancom návrh na zmeny poplatkov, nakoľko príjem za prenájom 

kultúrneho domu  v tomto roku je cca 2350 Eur a výdavky sú cca 4760 Eur. 

Doplnkom č.2 sa mení poplatok za :  

 Prenájom sály na svadbu, za jednu takúto akciu: 120 Eur +elektrická energia, plyn 

a voda – skutočná spotreba.  

 Prenájom sály na rodinnú oslavu a kar, za jednu takúto akciu: 50 Eur +elektrická 

energia, plyn a voda – skutočná spotreba.    

 Za prenájom sály na predajné, predvádzacie a iné podnikateľské aktivity :  150 Eur.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 213/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Doplnok č.2 pre Sadzobník úhrad za služby poskytované Obecným úradom 

Hladovka. 

b/berie na vedomie Doplnok č.2 pre Sadzobník úhrad za služby poskytované Obecným úradom 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 4 poslanci (  Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Dušan Kalis, Anna Harmatová) 
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Proti: 0 poslanec   

Zdržali sa: 2 poslanci ( Peter Hulák, Marián Šprlák, ) 

 

4/5/ Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o výške príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

 

     Starosta informoval, že na základe jeho podnetu Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hladovke 

prepočítalo režijné náklady na jedlo pre stravníkov a zároveň navrhlo výšku príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD: 

 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca prispievať na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 € /teraz 8 €/ pre jedno 

nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu1. 

Poplatok v MŠ v zmysle §28 odst.7 písmeno a/školského zákona rodič neuhrádza za dieťa, 

ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  prispievať 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 € /teraz 2 €/ pre jedno nezaopatrené dieťa 

podľa osobitného predpisu1.  

 

Ďalej navrhujú zvýšenie príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín v zmysle finančných pásiem. 

 Stravníci MŠ /2-6 rokov/ -dieťa v MŠ celodenné 1,19 € 

Stravníci MŠ /2-6 rokov/ -dieťa v MŠ poldenné 0,96 € 

Stravníci ZŠ /6-11 rokov/ - žiak ZŠ 1.-4. obed  1,01 € 

Stravníci ZŠ /12-15 rokov/ - žiak ZŠ 5.-9.-obed  1,09 € 

Stravníci dospelí – zamestnanci ZŠ s MŠ 1,19 € 

Ďalší poplatok, ktorý bol navrhnutý je za využívanie telocvične verejnosťou 

v mimovyučovacom čase. Poplatok 5 €/ 1 hodinu. 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.214/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2016 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  

b/ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2016 o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  

Hlasovanie: 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. 

 

4/6/ Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o výške dotácie na 

mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

    Starosta informoval poslancov, že v spolupráci so školou bola navrhnutá výška dotácie na 

„originálne kompetencie“. 

Ak by sa schválil návrh zákona na zavedenie obedov „zadarmo“ pre všetkých žiakov 

základných škôl,  je potrebné zvýšenie dotácie.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.215/2018 - OZ  
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a/ prerokovalo VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o výške dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o výške dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (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. – Schválenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Wifi 

pre Teba“. 

 

     V súvislosti s pripravovaným projektom  „Wifi pre Teba z Úradu vlády / kód výzva OPII-

2018/7/1-DOP/ boli poslanci informovaní starostom, že je možné podanie žiadosti na 

vybudovanie bezplatných wifi zón v obci s príspevkom max.15 000 Eur pri 5%-nej spoluúčasti 

obce. 

Obec plánuje  v rámci toho projektu vybudovať bezplatné wifi zóny. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 216/2018 - OZ  

a/ prerokovalo predloženie projektovej žiadosti o poskytnutie NFP s výškou maximálneho 

celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 750 Eur z celkových oprávnených 

výdavkov (15 000 Eur). 

b/ schvaľuje predloženie projektovej žiadosti o poskytnutie NFP (nenávratný finančný 

príspevok) na SO OP II (Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra) za obec Hladovka pre projekt Wifi pre Teba v rámci výzvy Úradu vlády (kód 

výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo 

strany žiadateľa 750 Eur z celkových oprávnených výdavkov (15 000 Eur). 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 1 poslanec  (Anna Harmatová) 

Zdržali sa: 0 poslanec.  

 

K bodu 6. - Rôzne 

 Informácie o projekte „Oprava chodníka v Obci Hladovka pri štátnej ceste II/520“ 

     Od júla sa firmou MBM Group Námestovo realizoval projekt „Oprava chodníka v obci 

Hladovka pri hlavnej ceste II.520“. Vysúťažená suma bola na čiastku 184 695,78 Eur.  

Skutočne náklady  sú vo výške 166 639,36 Eur.  

 

 Informácie o projekte „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“. 

      Realizácia projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“  je ukončená. V  zmysle Zmluvy 

o dielo č. 5/2018, ktorá bola podpísaná so zhotoviteľom Michalom Bírešom, Liesek 507 bol 

termín ukončenia diela 30.10.2018. Dielo bolo obci odovzdané dňa 2.10.2018 bez výhrad. 

 Informácie o realizácií projektu „Kompostoviská“. 

     Realizácia projektu: „Predchádzanie vzniku biologický rozložiteľných komunálnych 

odpadov“. 

Obec získala finančné prostriedky z EŠIF v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 vo 

výške 11 544,26 Eur, kde spoluúčasť obce je vo výške 932 Eur. Tak ako už bolo spomenuté na 
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predchádzajúcom zasadnutí starosta navrhol využiť v tomto zásluhovosť a uprednostniť aktívne 

domácnosti v nakladaní s odpadom. Pre obec Hladovka bude dodaných 91 komposterov. 

 

 Informácia o projekte „Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického 

vybavenia v ZŠ s MŠ“. 

 

     Tak ako už bolo spomenuté na predošlom zasadnutí, že 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. 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 vynaložila z vlastných zdrojov vo forme finančných prostriedkov vo výške 

40 644,45 Eur na vyrovnanie podláh, stien, urobenie stropov a priečok ako aj ich zateplenie, 

zavedenie  energií, urobenie sanity a odpadov a pod.  

Stavebné práce oprávnené sú vo výške 36 134,39 Eur. 

Odovzdanie stavebnej časti sa uskutočnilo 15.10.2018. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 217/2018 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

 Iné. 

 

1/ Informácie ku komplexným pozemkovým úpravám v k. u. Hladovka. 

 

     Starosta informoval poslancov, že na medzinárodnej konferencii „Slovensko – krajina 

neznámych vlastníkov“, ktorá sa konala v dňoch 11. - 12. 10. 2018, t.j. vo štvrtok a piatok v 

Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zaznelo zopár 

informácií a podstatných skutočnostiach týkajúcich sa tejto témy. 

Poukázal na viacero skutočností: 

- o podpore pozemkovým úpravám zo strany MPRV SR, p. Gabriely Matečnej, ministerky 

pôdohospodárstva, svedčia jej navrhnuté kroky do budúcnosti: 

* V prvom rade ukončenie rozbehnutého verejného obstarávania na 168 PPÚ, ministerstvo čaká 

na ukončenie kontroly zo strany ÚVO, po jej skončení je pripravené podpísať zmluvy a začať 

práce na PPÚ. Odhad do konca októbra resp. v priebehu novembra 2018. 

* Pravidelné financovanie PPÚ zo štátneho rozpočtu v počte cca 140 projektov v sume cca 28 

mil. eur každý rok, s postupným nábehom od roku 2019. 

* Prijatie novej, resp. aktualizácia starej Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva tak, 

aby vykonávanie a financovanie PPÚ bolo záväzné pre každú ďalšiu vládu SR. 

* Vypracovanie harmonogramu katastrálnych území, z ktorého bude zrejmé poradie 

vykonávanie PPÚ v jednotlivých k.ú. z časového aj finančného hľadiska, teda aby bolo jasné 

kedy sa budú PPÚ v tom ktorom k.ú. vykonávať. 

* Zapojenie do pozemkových úprav aj iných rezortov, ktoré budú stanovovať svoje priority, 

kde chcú aby boli PPÚ vypracované (rezorty dopravy, životného prostredia, hospodárstva a ich 
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podriadené organizácie – NDS, SSC, ŽSR), s možným spolufinancovaním. 

* Snaha o zmenu organizácie štátnej správy na úseku pozemkových úprav, návrat ku 

špecializovanej štátnej správe, teda pozemkovým úradom priamo podriadeným ministerstvu 

pôdohospodárstva. 

* Aktualizácia právnych a technických predpisov týkajúcich sa pozemkových úprav (novela 

zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, neskôr nový zákon, novelizácia metodických 

návodov). 

- podpora pozemkovým úpravám zo strany predsedu SPPK., p. Emila Machu, organizácie 

zastupujúcej veľké poľnohospodárske podnikateľské subjekty, ktorý vystúpil na Konferencii v 

úvodnom bloku. (v minulosti bola táto organizácia proti vykonávaniu a zadávaniu 

pozemkových úprav). 

- podpora pozemkovým úpravám zo strany SPF. Konferencie sa zúčastnila generálna riaditeľka 

p. Adriana Šklíbová. 

- podpora pozemkovým úpravám zo strany ZMOSu. P. Ľubomír Lorincz, podpredseda ZMOSu, 

vyhlásil, že sa nebránia ani možnému spolufinancovaniu PPÚ 

- odzneli veľmi pozitívne skúsenosti s vykonávaním a výsledkami PPÚ zo strany 

poľnohospodárov, starostov, správnych orgánov, ÚGKK SR (VÚGKK) a ďalších 

prezentujúcich. 

 

2/ Žiadosť o poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi -Farnosť Hladovka 

 

 Na obec bola dňa 16.10.2018 doručená žiadosť od Rímskokatolíckej Cirkvi - Farnosť 

Hladovka o poskytnutie dotácie na výmenu okien v kostole vo výške 5 000 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 218/2018 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Hladovka 

v zmysle VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hladovka. 

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Hladovka v zmysle VZN 

č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hladovka vo výške 5000 

Eur na výmenu okien v kostole. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Dušan Kalis, 

Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslanec   

Zdržali sa: 0 poslanec.  

 

3/ Žiadosť o zmenu prevádzky MŠ 

 

      Starosta predniesol žiadosť o zmenu prevádzky v MŠ, v ktorej Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 

v Hladovke na základe požiadavky rodičov žiada o zmenu prevádzky v materskej škole a to od 

7.00 do 16.00 hodiny. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 219/2018 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o zmenu prevádzky v MŠ  

b/ schvaľuje žiadosť o zmenu prevádzky v MŠ a to od 7.00 – do 16.00 hodiny   

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Dušan Kalis, 

Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslanec   

Zdržali sa: 0 poslanec.  
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4/ Úprava rozpočtu – RO č. 4 

      

      Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce - RO č.4 v rámci rozsahu určeného OZ-

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých 

prostriedkov zo ŠR. Jednou z položiek úpravy je navýšenie rozpočtu na poskytnutie dotácie pre 

RKC farnosť Hladovka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.220 /2018-OZ 

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu 

b/ berie na vedomie RO č.4 v rámci rozsahu určenom OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.  

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.4.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

5/ Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.07.2018 do 15.10.2018. 

 Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 

01.07.2018 do 15.10.2018“ Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.221/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.07.2018 do 15.10.2018“ 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

6/ Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke 

     

    Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili prácu kontrolórky a navrhli výšku odmeny za 

obdobie 06-10/2018.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 222/2018 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 06-10/2018. 

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

od 06-10/2018. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7/ Rozpočet na rok 2019 

 

     Starosta informoval poslancov o návrhu rozpočtu obce Hladovka na roky 2019 – 2021, ktorý  

sa bude tvoriť v mesiaci november. 

Predložil návrh, kde by mohli byť nasmerované kapitálové výdavky: 

1. Dobudovanie nadstavby ZŠ s tým, že sa urobí iba podlaha a strop – 50 000 € 
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2. Chodník ku kostolu – 15 000 € 

3. Osvetlenie obce /LED lampy a  nový kábel/ - 60 000 € 

4. Vyrobenie dvojkolesovej vlečky – 3 000 € 

5. Kompostoviská – 5 000 € 

6. Optický kábel pozadomy /nadstavce/ - 10 000 € 

7. Iné. 

Starosta vyzval poslankyne a poslancov, aby podali návrhy na doplnenie do rozpočtu čo 

najkratšej dobe najneskôr do najbližšieho zasadnutia OZ..  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.223/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie o návrhu k tvorbe rozpočtu pre rok 2019. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Planieta, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

8/ Povinné čipovanie psov 

 

     Poslanci boli informovaní, že od  1. septembra musia byť všetky psy začipované.  

Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. 

Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v 

Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). 

Novela zavádza aj finančný strop pre čipovanie a to vo výške 10 €. 

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr 

do 31. októbra 2019. 

Ak fyzická osoba nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa, orgán veterinárnej 

správy uloží pokutu. 

Súkromný veterinárny lekár nezačipovaného psa nesmie ošetriť (okrem nevyhnutých 

prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka). 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 224/2018 - OZ  

a/ prerokovalo povinné čipovanie psov. 

b/ schvaľuje  príspevok z obce vo výške 50 % na každého začipovaného psa.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Dušan Kalis, 

Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslanec   

Zdržali sa: 0 poslanec.  

 

9/ Informácie starostu o získaných finančných prostriedkov z dotácii SR, z eurofondov 

EÚ a cezhraničnej spolupráce z Euroregiónom Nowy Targ za obdobie rokov 2015 – 2018 

na rozvoj obce Hladovka.  

 

Rok 2015 

 

 Rekonštrukcia domu smútku v hodnote 23 506,72 Eur. Dotácia 13 500 eur. 

 Dokončenie projektu: Historicko-kultúrno-prírodná   cesta   okolo  Tatier   č.  

WTSL.01.01.00-12-304/10 prefinancovanie nad nákladov pre Obec Hladovka v sume                

97 751,60 Eur. Spolufinancovanie obcou 4 887,58 eur. Dotácia z fondov 92 864,02 eur. 
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Celkové náklady cyklotrasy a obec Hladovka dostala ŠR + EÚ vo výške 276 533,51 eur. 

Z vlastných zdrojov obec zaplatila 26 577,66 eur. 

 Realizácia projektu zábran na cyklotrase v celkovej hodnote v 23 990,-Eur. Osadilo sa 

420 m bezpečnostných zábran. Dofinancovala obec 1 199,50 eur. Dotácia z fondov 22 790,50 

eur. 

 Dotácia hasiči 3 000 eur. 

. 

Podané projekty 2015 a ktoré neboli zrealizované lebo obec nebola úspešná na 

Environmentálny fond a to: 

Zlepšenie systému separácie a zhodnotenie bioodpadov v Obci Hladovka. 

Revitalizácia verejného priestranstva v Obci Hladovka. 

Zateplenie najvyššieho podlažia budovy ZŠ Hladovka. 

Obec získala nenávratné dotácie, príspevky so ŠR a EÚ za rok 2015 vo výške  132 154,52eur. 

Rok 2016 

 Dňa 30.1.2016 nám z rúk ministra vnútra bolo odovzdané hasičské vozidlo zn. IVECO 

- Deili v hodnote 114 800 eur. 

 Dotácia na riešenie  havarijnej situácie ZŠ Hladovka : vybudovanie kanalizačnej siete a 

septika  sme koncom roka  2015 dostali dotáciu 35 000 eur a v roku 2016 v sume 60 000 eur. 

 Rekonštrukcia telocvične - osvetlenia telocvične ZŠ v Hladovke. Celkové náklady sú o 

výške  21998,46  eur. Dotácia 15 100 + 2100 na pomôcky. Celkovo 17 200 eur. 

 Revitalizácia verejného priestoru v Obci Hladovka.  Naša obec bola úspešná pri získaní 

finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur. Hodnota celého projektu 13 977,60 eur. 

 Realizácia projektu: Jeden  duch  na  oboch stranách hranice –spoločne zachráňme 

dedičstvo kresťanskej kultúry (reštaurovanie krížov v k.ú. Hladovka) v celkovej hodnote         
27 627,03 eur, spoluúčasť obce 3 052,73 eur. Dotácia 24 857,30 eur. 

 Dotácia hasiči 3 000 eur 

Obec získala nenávratné dotácie, príspevky so ŠR a EÚ za rok 2016 vo výške 259 857,30 eur. 

ROK 2017 

 Rekonštrukcia - oprava parkovísk a oplotenia  v obci  Hladovka.  Dotáciu podľa výnosu 

MF SR č. 26825/2005-441. Celkove náklady na projekt 22 245 eur. Dotácia z MF vo výške 

10 000 eur. 

 Získanie dotácie z ŽSK vo výške 748 eur - 60. výročie detského folklórneho súboru 

Goral.  

 Obec získala repasované hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 148 v hodnote 118 033,86 

eur.  

 Dotácia hasiči 3 000 eur. 

 

Obec získala nenávratné dotácie, príspevky so ŠR a EÚ za rok 2017 vo výške  131 781,86 eur. 

ROK 2018 

 Projekt Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia – získali 

sme 170 142,45 eur. Spolufinancovanie 8 514,62 eur. Stavebné práce oprávnené výdavky 
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36 134,39 eur. Stavebné práce neoprávnené výdavky 40 644,45 eur. Obec získala 161 628,45 

eur od EÚ IROP ŽSK. 

 Projekt: Kamerový systém v obci Hladovka získanie dotácie od MV SR vo výške 

10 000 eur. Celkový projekt  suma 20 137,90 eur. 

 Realizácia projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ Obec získala dotáciu 

27 082,11 eur. Celkové náklady 28 507,48 eur. Spolufinancovanie obce  vo výške 5%  z 

celkovej výšky preinvestovaných prostriedkov a to 1 425,37 eur.  

 Realizácia projekt: Predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov. Obec získala finančné prostriedky z EŠIF v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-

23 vo výške 11 544,26 eur, kde spoluúčasť Obce Hladovka je vo výške 932 eur. Dotácia 10 612 

eur. 

 Obec Hladovka získala od Ministerstva financií dotáciu na Rekonštrukciu –stavebné 

úpravy kultúrneho domu vo výške 13500 eur. Realizácia prebehne v roku 2019. 

 Dotácia hasiči 3 000 eur. 

 

Obec získala nenávratné dotácie, príspevky so ŠR a EÚ za rok 2018 vo výške  225 822,56 eur. 

 

Spolu obec získala z ŠR, z EÚ a z Euroregiónom Nowy Targ celkovú sumu – 749 616,24 eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 225/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie starostu o získaných finančných prostriedkov z dotácii SR, 

z eurofondov EÚ a cezhraničnej spolupráce z Euroregiónom Nowy Targ za obdobie rokov 

2015 – 2018 na rozvoj obce Hladovka.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

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:  

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

 

Dušan Kalis ................................................... 


