
Z á p i s n i c a 
 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Hladovka, konaného dňa 9. februára 2015 

o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o činnosti obce 

6. Vystúpenie riaditeľky ZŠ s MŠ Hladovka k záujmovej činnosti na rok 2015 a riešenie 

spoločných problémov ZŠ s MŠ 

7. Čerpanie rozpočtu Obce  a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2014 

8. Prednesenie predsedov komisií k návrhu akcií a rozpočtov na rok 2015 

9. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a ďalších osôb 

10. Určenie priorít na rok 2015 

11. Rôzne: 

             Prejednanie akcie „Maškarný ples a páračky“ 

             Prejednanie žiadostí na ubytovanie, prejednanie sťažnosti 

          Určenie a doplnenie členov do Rady školy za Obec Hladovka 

                                Pozemkové úpravy v k.ú. Hladovka 

 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver.  

 

Ad 1:  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie OZ obce otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných a zároveň  konštatoval, že z 

celkového počtu 6 poslancov sú prítomní 6 a  zasadnutie je spôsobilé rokovať  a uznášať sa. 

 

Ad 2: Schválenie programu 
Následne poslanci schválili program rokovania podľa predloženého návrhu bez zmien 

 a doplnkov, keď zaň hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 

Ad 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Helena Harmatová a za overovateľov boli 

určení  Mária Skorušová a Peter Hulák. 

 

Ad 4: Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z posledného rokovania Obecného zastupiteľstva sú splnené a uznesenia, ktoré ešte neboli 

splnené v minulom volebnom období sa postupne plnia. 

 

Ad 5:  Správa o činnosti obce 

- Riešenie listu právnickej kancelárie Kubinec-Partners, v ktorom menovaná Vlasta Kováčová 

požaduje informácie týkajúce sa vlastníckych práv  na septik, trafostanicu a či v rámci územného 

plánu sa môže v budúcnosti na parcele C-KN 617 stavať, či je k pozemku aj prístupová cesta. Po 

vyhľadaní v archíve sa našli písomnosti, ktoré potvrdzujú, že pozemok pod septikom je majetkom 



Obce Hladovka. Vysporiadanie s obcou bolo cez kúpno-predajnú zmluvu a odkúpených bolo 94 m2. 

Problém trafostanice sa dotýka SSE.  Starosta na ich požiadanie odpovedal formou listu – viď príloha. 

 

- Od začiatku tohto roka boli podané 4 žiadosti na výrub dreva mimo les. Problém nastal v tom, že 

výrub vlastníci vykonali skôr ako im bolo vydané rozhodnutie aj keď na výrub mali podanú žiadosť. 

Na základe oznámenia starosta začal šetrenie a zistil, že menované osoby vykonali ťažbu bez 

povolenia. Predmetnú vec nahlásil polícii Trstená a tá po zisteniach potvrdila ťažbu bez povolenia na 

spoluvlastníckych parcelách.  Celý prípad bol odovzdaný na Okresný úrad Tvrdošín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie ako vecne  a miestne príslušnému orgánu štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny na prejednanie priestupku. 

Z tohto dôvodu bolo prijaté VZN obce Hladovka č.1/2015 – o podrobnejších podmienkach výrubu 

drevín ktoré poslanci schválili: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 6: Vystúpenie riaditeľky ZŠ s MŠ Hladovka k záujmovej činnosti na rok 2015 a riešenie 

spoločných problémov ZŠ s MŠ 

Na základe žiadosti ZŠ s MŠ sme obdržali žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške  

3900 Eur na záujmovú činnosť pre rok 2015. Vzápätí nato riaditeľka školy predniesla čerpanie 

uvedených prostriedkov za rok 2014- viď príloha. 

Po kompletnom vyúčtovaní záujmovej činnosti za rok 2014 priemer  na žiaka z Hladovky vyšiel na  

23 Eur. Problém je so Suchou Horou, ktorá poskytla celkovo iba 1000 Eur- prepočet na žiaka bol   

11 Eur. Riaditeľka sľúbila, že sa zúčastní spolu aj so starostom najbližšieho zasadnutia obecného  

zastupiteľstva v Suchej Hore a ozrejmia celú situáciu, aby príspevok na žiaka bol rovnaký. 

Starosta podotkol, že záujmová činnosť by sa mala vykonávať po ukončení vyučovacieho procesu. 

Zároveň  navrhuje  prizrieť dochádzku učiteľov a pracovníkov školy. 

Aj keď výchovných problémov pribúda, nemôže si pedagóg nevšímať žiakov aj mimo školy ( napr. 

na zástavke) ak robia niečo zle alebo neslušné. Poslanci navrhli, aby sa problémy riešili aj cez 

preventívne prehliadky s políciou, cez opatrenia- napríklad odpracovanie na verejnoprospešných 

prácach. 

Hlasovanie  na poskytnutie finančných prostriedkov pre záujmovú činnosť  rok 2015  vo výške  3900 

Eur : Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ďalším problémom, ktoré ťaží školu je prenájom telocvične. Telocvičňu v súčasnej dobe prenajímajú 

iba tí, ktorí hrajú stolný tenis. Dospelí sú vo väčšine zo Suchej Hory. Využívajú ju min.2x do týždňa 

cca 3-6 hodín a majú  požiadavky ako napríklad: výmena svietidiel, čo pre školu- hodiny telesnej 

výchovy  nie je potrebné ale ak hrajú ligu je potrebné správne osvetlenie. Pre školu  to  nie  je malá 

finančná záťaž. (Všetky svietidlá je potrebné vymeniť za pomoci plošiny). 

Minulý rok škola zakúpila 2 stolnotenisové stoly cca 1200 Eur/ks.  Vedúci krúžku má zaplatené. 

Riaditeľka si myslí, že by sa mali podieľať na prevádzke v prepočte podľa účastníkov z Hladovky – 

a Suchej Hory. Zároveň podotkla, že v telocvičniach susedných obcí sa všade platí za prenájom, 

hlavné náklady tvoria energia a teplo. 

 

OZ poveruje predsedu športovej komisie Bc. Petra Huláka, aby sa  dohodol s riaditeľkou ZŠ s MŠ 

PhDr. Gabrielou Pajdučákovou a zainteresovanými osobami o podmienkach a spôsoboch využívania 

telocvične pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach. Zároveň vyriešiť spoplatnenie za 

využívanie telocvične a poveriť osoby, ktoré budú zodpovedné za prenájom telocvične. Hlasovanie: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 7: Čerpanie rozpočtu Obce  a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2014 

Plnenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2014 predkladala účtovníčka obce a  školy. Čerpanie tvorí 

prílohu zápisnice a bolo schválené bez zmien a pripomienok s nasledovným výsledkom hlasovania: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

Zároveň v tomto bode bola prerokovaná právomoc  starostu vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu 



rozpočtového roka do výšky 3000 Eur spôsobom podľa §11 odst.4, písm. b, zákona č.369/1990 Zb o  

obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov t. j. zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu. 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 8: Prednesenie predsedov komisií k návrhu akcií a rozpočtov na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložené návrhy plánov práce, ktoré spolu s predkladacou 

správou tvoria prílohu zápisnice.  Komisie hlavne kultúrna a športová si spolu prejednajú jednotlivé 

činnosti a na budúce zasadnutie navrhnú výšku rozpočtu pre jednotlivé akcie. 

 

Ad 9: Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a ďalších osôb 

Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a niektorých ďalších funkcionárov obce – návrh na 

schválenie nových zásad vychádza zo skúseností z uplatňovania doterajších zásad. Poslanci potvrdili 

potrebu ponechania zásluhovosti v zmysle doterajších zásad. Výsledok hlasovania za príslušné 

uznesenie bol nasledujúci: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 10: Určenie priorít na rok 2015 

Starosta informoval, že chce pokračovať v prioritách, ktoré boli navrhnuté v predošlom volebnom 

období. 

-Prvoradou prioritou tohto roka je dobudovanie cyklotrasy. Termín je predĺžený do 30.9.2015. 

Z toho dôvodu bol predĺžený aj prekleňovací  úver do konca roka 2015. Ďalej informoval, že dal 

dopracovať do projektu 5 rúr, ktoré budú slúžiť na prechody k lesným cestám do boru. Oznámil, že 

vyjadril nesúhlas  s vyúčtovaním prác k 31.12.2014 , vo výške cca 98 000 Eur, ktoré sú nad rámec 

rozpočtu t.z. financovanie z vlastných zdrojov a navrhol, aby celé náklady opäť prehodnotili. 

 

-Druhou prioritou bolo dobudovanie horného poschodia na ZŠ, kde si starosta prizval dvoch 

projektantov, aby mu vyčíslili hodnotu  nadstavby. Zhodnotili, že dokončenie stavby by stalo cca od 

270 000 – 300 000 Eur. Tento rok pravdepodobne nevyjdú výzvy na školy. Robiť to  iba z vlastných 

zdrojov je neúnosné. 

 

-Jednou z ďalších priorít je rekonštrukcia školskej jedálne. Je potrebné urobiť odpad a vodovod v 

kuchyni, vymeniť obklady a dlažby, novú elektroinštaláciu a novú omietku. 

Za zabezpečenie cenových ponúk a vykonanie verejného obstarávania na rekonštrukciu školskej 

jedálne poslanci hlasovali nasledovne: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

-Ďalšou tohtoročnou prioritou je rekonštrukcia domu smútku – vnútorný priestor, omietky, dlažba, 

výmena okien, dverí, vonkajšie opravy a s tým spojená oprava fasády. V rámci  strechy – 

zhotovenie sedlovej  a položenie  novej krytiny. Starosta  reagoval na výzvu ministerstva financií a 

dňa 4.2.2015 zaslal žiadosť o pridelenie dotácie vo výške 13 000 Eur. 

Za zabezpečenie cenových ponúk a vykonanie verejného obstarávania na rekonštrukciu domu 

smútku  poslanci hlasovali nasledovne: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

Ad 11: V rôznom bolo prerokované: 

 

Prejednanie akcie „Maškarný ples a páračky“ 

Dňa 14.02.2015  miestna organizácia SČK v Hladovke poriada  Maškarný ples a páračky v sále 

kultúrneho domu. Každá maska bude odmenená. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje reprezentačne 

výdavky – potraviny vo výške 100 Eur uhradiť obcou. 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.           

 

Prejednanie žiadostí na ubytovanie, prejednanie sťažnosti 



-Mesto Trstená ako zriaďovateľ CVČ Trstená požaduje dotáciu na záujmovú činnosť pre deti s 

trvalým pobytom v obci Hladovka  na obdobie 01-05/2015. Poslanci  navrhli poskytnúť  dotáciu na 

uvedené obdobie  vo výške 5,04 Eur mesačne na 1 žiaka s trvalým pobytom v obci Hladovka  pre 

3 žiakov. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.           

                                                                                                                     

-Na obecný úrad bola podaná žiadosť na prenájom 1 izbového bytu Tatiany Gostíkovej, učiteľky ZŠ 

s termínom od 1.9.2015.   

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.   

    

 - Opätovná žiadosť Anny Šprlákovej o riešenie alebo uskutočnenie nápravy z dôvodu opravy strechy 

na poľnohospodárskej stavbe Annou Hubjakovou. Starosta riešil túto sťažnosť odpoveďou - formou 

listu, ale sťažnosť sa tým neskončila a tak presunul žiadosť na komisiu verejného poriadku. 

 

Určenie a doplnenie členov do Rady školy za Obec Hladovka 

Do Rady školy za obec boli navrhnutí: Mária Kendralová, Jozef Planieta, Peter Hulák a PhDr. Marián 

Brnušák s nasledovným výsledkom hlasovania: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

              

Pozemkové úpravy v k. ú. Hladovka. 

Starosta  informoval poslancov, že dňa 21.01.2015 podal žiadosť o komplexné pozemkové úpravy v 

k. ú. Hladovka. Je potrebné urobiť anketu a hlavne odsúhlasiť formou uznesenia, či obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje komplexné pozemkové úpravy v zmysle § 2 ods.1 písm. a) zákona 

č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva. Návrh prehlásenia 

a poučenia – viď. príloha. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.           

 

Školský a stavebný úrad Starosta sa dňa 5.02.2015, zúčastnil na stretnutí starostov ohľadom 

spoločného obecného úradu – stavebného úradu a školského úradu.  Informoval poslancov o tom, že 

na spoločné obecné úrady sa bude prispievať nie podľa počtu obyvateľov, ale podľa počtu vydaných 

rozhodnutí pre jednotlivé obce a z dotácií zo štátneho rozpočtu.. 

Poslanci schválili podľa § 20 a ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 7.1.2003:  

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.           

 

Plat starostu 

Na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 2.1.2015 uznesením č. K/1 obecné zastupiteľstvo určilo 

zvýšenie platu starostu o 25%. 

Starosta uvedené uznesenie berie na vedomie, ale nesúhlasí a odmieta zvýšenie platu. 

Na návrh starostu obce Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. jeho mesačný plat  a určilo  vo výške 1632 Eur s  účinnosťou od 2.1.2015. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.           

  

Na základe § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce č.311/2001 Z. z. je možnosť rozšíriť okruh 

fyzických osôb o starostu, ktorému bude zabezpečené stravovanie a ktorému bude prispievať na 

stravovanie v rovnakom rozsahu ako zamestnancom. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.       

 

Ad 12: Diskusia 
Keďže program rokovania bol pomerne rozsiahly a k jednotlivým bodom prebehla rozprava počas 

ich prerokovávania,  nikto sa do diskusie neprihlásil a tak starosta túto ukončil.    

 

 

Ad 13: Návrh na uznesenie 



Návrh na uznesenie prečítala Helena Harmatová. Uznesenie bolo  schválené s nasledovným 

výsledkom: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 14: Záver.  
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol týmto vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným  za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová 

 

 

  

Overovatelia: Mária Skorušová 

                        Bc. Peter Hulák 

                        

                 PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                           starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


