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Z á p i s n i c a 
 

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 19. júna 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 od posledného zasadnutia 

6. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č.307/2014 Z.z. 

7. Záverečný účet za rok 2014 

8. Povodňový plán záchranných prác Obce Hladovka 

9. Rôzne: 

             Informácia o pokračovaní prác na cyklotrase 

        Informácie o rekonštrukcii Domu smútku 

             Prejednanie akcie“ Okresná súťaž DHZ v Hladovke dňa 28.05 .2015 

           Odkúpenie pozemku parcela C-KN č.930/38 o výmere 37 m2 

                                Žiadosť o prenajatie  priestoru – Júlia Bušová, Hladovka 312 

10. Diskusia – Interpelácie poslancov 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver.  

 

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

z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a  zasadnutie je spôsobilé rokovať  a uznášať sa. 

 

Ad 2: Schválenie programu 
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania a doplnil body programu, ktoré je potrebné  

prejednať:   

Výročná správa za rok 2014 

Žiadosť o finančnú podporu Tomáša a Andreja Brnušáka 

Prerokovanie platu starostu 

Odmena hlavného kontrolóra obce 

Vzdanie sa členstva v komisii sociálnej, finančnej a správy majetku obce. 

Schválenie členstva Obce Hladovka  v obč. združení  MAS Orava -Orav. Podzámok. 

Predaj pozemku parcela reg.“C“ č.930/38 ost.plochy 

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015 do 31.5.2015 
 

Keďže nikto z poslancov nemal ďalší doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za celkový program 

rokovania so zapracovaním doplnenia. 

Následne poslanci schválili program rokovania podľa predloženého návrhu: Prítomní – 6, za – 6, proti 

– 0, zdržal sa – 0. 

 
 

Ad 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Helena Harmatová a za overovateľov boli 

určení  Dušan Kalis a Marián Šprlák. 

 

Ad 4: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené resp. sa 

plnia v súlade s termínmi. Výsledok hlasovania za príslušné uznesenia k tomuto bodu bol nasledovný: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Ad 5:  Správa o činnosti obce 

 Práce vykonávané na základe Zmluvy o dielo č. 1/2015 zo živnostníkom Lukášom Bonkom, na 

rekonštrukcii Domu smútku pomaly končia. Prvá splátka za vykonanú prácu  na základe súpisu 

vykonaných prác a dodávok bola vyplatená. 

Bola urobená rekonštrukcia strechy, rýn a zvodov, výmena okien a dverí, oteplenie a fasáda. Je 

potrebné dorobiť obklady a dlažbu vo vnútri domu smútku, obložiť vonkajšie stĺpy a schody 

a vybieliť interiér. 

Pri búracích prácach sa zistilo, že sa musia urobiť práce naviac, a to prerobenie časti eklektickej 

inštalácie, prerobenie HDS, plastových skríň na elektromer a el. zásuvok, prívod nového káblu na 

380V pod mraziaci box – bol úplne spráchnivený. Materiál nakúpila obec a práce vykonala odborne 

spôsobila osoba - Jozef Obrtáč. 

 Dostaneme hasičsky vozík od  Ministerstva vnútra SR. Európska komisia schválila 

projekt Aktívne protipovodňové opatrenia z dielne Ministerstva vnútra SR. Vďaka nemu 

Dobrovoľný hasičský zbor v Hladovke dostane k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie 

povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav. Lokálne balíky protipovodňovej 

techniky dostane k dispozícii celkom 621 obcí z 2927 obcí. DHZ v Hladovke bol vybraný na 

základe miery povodňového rizika ako aj na základe podrobnej analýzy databázy zásahov 

hasičov. 

 Urobili sa revízie el osvetlenia, revízie komínov. Vykonáva sa revízia plynových zariadení. 

 Rekonštrukcia kuchyne a chodby v MŠ sa začne v termíne od 1.7.2015 do 31.7.2015. Starosta 

podotkol, že upozornil  Ing. Ladislava Tomajku – TOMSTAV, 027 12 Vitanová, aby dodržal 

termín. 

 Dňa 19.6.2015 zvolal pozemkový a lesný odbor Námestovo výbor  prípravného konania 

komplexných pozemkových úprav k.ú. Hladovka za účelom spracovania v písomnej forme 

a  obvodu hraníc kom. poz. úprav v k.ú Hladovka. 

 Starosta informoval, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo, Oddelenie AOTP nám 

schválil 3 občanov Obce Hladovka (Melániu Števuliakovú, Annu Petrákovú, Helenu Šikyňovú), 

zamestnania na 3 mesiace, ktorí spĺňajú podmienky § 8 zákona 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti v zmysle podľa § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 1 občana 

Obce Hladovka (Jána Ťapaja) v zmysle § 50j na 9 mesiacov.  Keďže je to projekt Európskeho 

sociálneho fondu, kde EÚ prispieva na jedného zamestnanca cca 95% a obec 5% v prvom prípade 

a v druhom prípade prispieva štát 80% a obec 20% je to pre obec zaujímavé, keďže finančných 

prostriedkov nie je nadostač. Všetci nastupujú k 1.7.2015. 

Ad 6: Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z. z. Starosta informoval poslancov o vypracovaní Zásad podávania, 

preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktoré by mali byť vydané do 
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konca júna 2015. Vnútorný predpis môže vydávať starosta, ale keďže sa podľa neho budú môcť v 

budúcnosti riešiť aj podania na starostu samotného, starosta ho predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu. Podané podnety prešetruje zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór obce. 

Hlasovanie za prijatie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti:Hlasovanie: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0 

 

Ad 7:Záverečný účet za rok 2014                                                                                                

Návrh Záverečného účtu za rok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Hladovka. K tomuto 

návrhu neprišli žiadne pripomienky. Kontrolórka obce prečítala poslancom stanovisko  k 

Záverečnému účtu, v ktorom odporúča schváliť Záverečný účet  a celoročné hospodárenie  Obce 

Hladovka za rok 2014 bez výhrad. 

Hlasovanie za vzatie na vedomie Stanoviska hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Hladovka 

za rok 2014: za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov 

Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu Obce Hladovka za rok 2014 a celoročného hospodárenia 

bez výhrad: za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov 

Hlasovanie za použitie hospodárskeho prebytku z minulého roka v sume 42 872,63 € na tvorbu 

Rezervného fondu: za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov 

Hlasovanie za schválenie použitia rezervného fondu na  kapitálové výdavky- výstavba cyklotrasy a 

rekonštrukcia domu smútku: za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov. 

Ad8: Schválenie „Povodňového plánu záchranných prác Obce Hladovka“                      

Okresný úrad v Tvrdošíne, odbor krízového riadenia na základe požiadavky Mgr. Precnerovej 

Marcely odporúča Obci Hladovka vypracovať a schváliť nový – „Povodňový plán záchranných prác 

Obce Hladovka“. Povodňový plán záchranných prác Obce Hladovka vypracovala poverená 

pracovníčka CO p. Ľubomíra Kalisová. Na schválenie predkladá starosta PhDr. Brnušák Marián.  

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

Ad 9 Rôzne : 

9/1/ : Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2015 na obci a ZŠ s MŠ - viď. príloha.                         Každý 

poslanec obdržal materiál s čerpaním rozpočtu za uvedené obdobie. Poslanci príslušné uznesenie 

jednomyseľne schválili, keď zaň hlasovali všetci prítomní poslanci. 

Poslancom bol predložený aj návrh na úpravu rozpočtu. Hlasovanie za Zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2015 podľa predloženého návrhu obce: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 je prílohou zápisnice. Hlasovanie za to, aby sa zmena rozpočtu  vzala 

na vedomie: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

9/2/: Cyklotrasa pokračuje podľa plánu. Starosta informoval, že spolu s poslancami a poslankyňami 

niekoľkokrát vykonali kontrolný deň na cyklotrase. Z uvedených kontrolných dní je vedený úradný 

záznam o odstránení nedostatkov alebo o vykonaní prác zo strany obce.                                       Obec 

na základe súhlasu poslankýň a poslancov na vlastné náklady vybudovala prechod cez cyklotrasu na 

„Strmej rampe“ a na prechode  „Džubasovky“. Položili sa priechodové rúry na Strmej rampe v počte 

7 kusov v hodnote 224,- Eur. Vyčistil sa pôvodny kamenný rigol na cyklotrase.     Cez Poľskú stranu 
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sa rieši  problém so zábranami okolo cyklotrasy. Uvidíme, či sa podarí úspešné spomínaný zámer 

zrealizovať. Hlasovanie za vzatie na vedomie informácii týkajúcej sa stavby cyklotrasy za: 6 

poslancov, proti: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov. 

9/3/: Okresná súťaž DHZ v Hladovke dňa 28.06.2015. 
Starosta vyzval poslancov, aby boli nápomocní pri realizácii okresnej súťaže DHZ, ktorá sa bude 

konať tentokrát v Hladovke. Okresná súťaž DHZ v Hladovke bude spojená s guľášom nielen pre 

súťažiacich, ale aj pre širokú verejnosť občanov Obce Hladovka. Z uvedeného dôvodu je pomoc Obce 

Hladovka na podujatí nevyhnutná. 

Poslanci informáciu zobrali na vedomie. Hlasovanie: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

 

9/4/: Žiadosť o prenajatie priestoru – Júlia Bušová, Hladovka 312, 027 13 p. Suchá Hora 
K predmetnej žiadosti sa vyjadrila ekonómka Mgr. Helena Harmatová. Dom ľudových tradícii - na 

jeho zmenu využitia boli čerpané prostriedky z cehraničného projektu PL/SK. Je potrebné, aby 

priestory na starom obecnom úrade boli využívané v zmysle projektu. Z  uvedeného dôvodu nie je 

možné p. Lucií Bušovej priestory prenajať.  Poslanci informáci  zobrali na vedomie a žiadosť 

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

 

9/5/: Prejednanie žiadosti - Tomáš a Andrej Brnušák. 
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o finančnú podporu žiakov ZŠ a MŠ Hladovka Tomáša Brnušáka 

a Andreja Brnušáka na účasti na Majstrovstvách EU mládeže do 14 rokov pod patronátom Európskej 

šachovej federácie. Žiadosť o finančnú podporu podal otec menovaných detí. Tomáš Brnušák skončil 

v rámci majstrovstvách Slovenskej republiky v šachoch na 3. mieste a miestenku dostal automatický. 

Poslanci po krátkej rozprave navrhli preplatenie nákladov do výšky 200 Eur. Hlasovanie: Prítomní – 

6, za - 0 , proti -0  , zdržal sa – 0 

 

9/6/ : Prerokovanie platu starostu 

V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo plat starostu raz ročne 

prerokuje. Na ustanovujúcom zasadnutí bolo navrhnuté opätovne prerokovanie platu starostu v júni 

2015. Poslanci navrhli zvýšenie platu o 15%. 

Mesačný plat je vo výške 1954,-Eur s účinnosťou od 1.6.2015. 

Výsledok hlasovania bol nasledovný: Prítomní – 6, za - 0 , proti -0  , zdržal sa – 0. 

 

9/7/: Odmena kontrolóra 

Z rozhodnutia o plate kontrolóra vyplýva 1x polročne  schvaľovať odmenu. 

Tentokrát je to obdobie od 1.12.2014 do 31.05.2015. Najvyššia odmena je  do výšky 

30% z mesačného platu. 

Poslanci schválili odmenu kontrolórke za uvedené obdobie vo výške 30% z mesačného platu. 

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

 

9/8/: Vzdanie sa členstva v komisii sociálnej, finančnej a správy majetku obce. 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Márie Kendralovej, (bývalej starostky), v ktorej oznamuje, 

že k 30.6.2015  sa vzdáva členstva  v komisii sociálnej, finančnej a správy majetku obce z osobných 

dôvodov. Hlasovanie za vzatie na vedomie : Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

 

 

9/9/ : Schválenie členstva Obce Hladovka  v obč. združení  MAS Orava - Orav. Podzámok. 
Starosta podal poslancom informáciu o potrebnom schválení členstva Obce Hladovka v občianskom 

združení s názvom MAS Orava, o. z., Oravský Podzámok pre obdobie rokov 2015 – 2022 za účelom 

realizácie prístupu LEADER/CLLD na území Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o. z. 

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

 

Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu Obce Hladovka k zastupovaniu obce v partnerstve 
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MAS Orava, o. z. Oravský Podzámok. 

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

 

9/10/: Predaj pozemku parcela reg.“C“ č.930/38 ost. plochy. 

Starosta konštatoval, že na predošlom zasadnutí bola prerokovaná žiadosť o odkúpenie parcely 

reg.“C“ č.930/38 ost. plochy, o výmere 37 m2, evidovaná na LV č.339 v k. ú. Hladovka pod B1 na 

Obec Hladovka v celku ako prípad hodný osobitného zreteľa podaná Danielom a Lenkou Hutlasovou, 

bytom Hladovka č.248. Zámer predaja bol schválený na predošlom zasadnutí. Hlasovanie za predaj 

pozemku: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0. 

 

9/11/:  Správa o výsledkoch kontroly 

Kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015-

31.5.2015. Hlasovanie za vzatie na vedomie: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0. 

 

Ad 10: Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Mgr. Helena Harmatová. Uznesenie bolo schválené s 

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

 

Ad 11: 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:  Marián Šprlák 

Dušan Kalis 

 

        PhDr. Marián Brnušák 

  starosta obce 

 

 


