
Z á p i s n i c a  

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Hladovka, konaného dňa 11.12. 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

Peter Hulák 

Dušan Kalis 

Mária Skorušová 

Anna Harmatová 

Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Marián Šprlák (PN) 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

 

PROGRAM:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

5. Návrh úpravy rozpočtu Obce Hladovka rozpočtovým opatrením č. 9/2015 podľa 

predloženého návrhu 

6. Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na 

území Obce Hladovka 

7. Návrh VZN č. 2/2015o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území 

Obce Hladovka 

8. Návrh VZN č.3/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2008 o 

plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a v školskom obvode na území 

Obce Hladovka 

9. Návrh VZN č. 4, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení na území Obce Hladovka  

10. Návrh VZN č. 5/2015, ktorým sa mení k VZN č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi a 

drobnými stavebnými odpadmi Návrh rozpočtu Obce Hladovka na roky 2016 – 2018 

11. Návrhu strategického dokumentu PHSR Obce Hladovka na programovacie obdobie 

2015 – 2024 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

13. Pripravenosť stavieb na rok 2016, stanovenie priorít - návrh  

14. Aktuálne informácie  

15. Interpelácie poslancov  

16. 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 6 a zasadnutie je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 



Starosta obce oboznámil prítomných s programom 7. zasadnutia OZ a požiadal o pripomienky 

alebo návrhy k programu rokovania.  

Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov (Ján Korček, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Dušan Kalis a Anna Harmatová 

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. 1/2015 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4. Informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  

Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce:  

1. Realizácia projektu zábran na cyklotrase v celkovej hodnote v 23 990,- Eur. Osadilo sa 420 

m bezpečnostných zábran. 

2. Na altánkoch na cyklotrase sa osadili smetné koše a natreli žltou farbou vyčnievajúce betóny 

na Červenom moste.  

3. Dňa 27. 9. 2015 sa v Poľsku uskutočnilo otvorenie cyklotrasy. 

4. Cintorín – osvetlenie cintorína, čistenie chodníkov, upratovanie. 

5. Zakúpil sa 1100 l kontajner na sklo - cintorín. 

6. Zahrnuli a vyrovnali sa plochy pod Kopanicami, v potoku a na hranici katastra so S. Horou.  

7. Uskutočnilo sa stretnutie so seniormi. 

8. Akcia Tanečný dom, ktorá sa uskutočnila 14.10.2015 bola úspešne zvládnutá.  

9. Otvorenie cyklotrasy na Slovenskej strane sa uskutočnilo 21.11.2015. Starosta poďakoval 

všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili slávnostného otvorenia.  

10. Stretnutie deti s Mikulášom. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 2/2015 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 



K bodu 5 - Úprava rozpočtu Obce Hladovka  a ZŠ s MŠ rozpočtovým opatrením č. 9/2015  

podľa predloženého návrhu 

OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu k 30.9.2015. Účtovníčka informovala prítomných 

o plnení rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2015. 

O úprave rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka informovali ekonómka a starosta obce. 

Starosta navrhol schváliť úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia k 31.12.2015.  

Hlasovanie za schválenie úpravy rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.9/2015. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 3/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za III.Q.2015 

b/ prerokovalo návrh rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka – RO č.9 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka  – RO č. 9  

 

K bodu 6 - Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z 

nehnuteľností na území Obce Hladovka. 

Starosta informoval, že dane z nehnuteľnosti, ale aj ostatné dane sú v Obci Hladovka veľmi nízke 

s porovnaním okolitých obci. Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  a na úradnej 

tabuli obce. Nikto z občanov nepodal návrh ani pripomienku k pripravovanému VZN. Zároveň 

prehodnotil návrh VZN  č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 

na území obce Hladovka a dáva nasledovný návrh. Upraviť článok III, sadzba dane a to vypustiť 

ods. 2 a ods. 1 nahradiť nasledovným textom: „Ročná sadzba dane je pre všetky druhy pozemkov 

0,25% zo základu dane. Starosta ďalej navrhuje upraviť“ Článok IV, V a VI viď VZN 1/2015 

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Obce Hladovka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 4/2015 - OZ  

a/ prerokovalo návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 

na území Obce Hladovka. 

b/ schvaľuje VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 

Obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 7 - Návrh VZN  č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

na území Obce Hladovka 

Starosta informoval, že pôvodne VZN č. 2/2014 rozdelil na VZN č. 1/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Hladovka a na VZN č. č. 2/2015 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. Návrh VZN bol zverejnený na 

internetovej stránke  a na úradnej tabuli obce. K uvedenému návrhu neboli podané žiadne  

pripomienky. 

 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 5/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č. č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

 na území Obce Hladovka 

b/ schvaľuje VZN č. č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území 

Obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  



Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8 – Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2008 o mieste a čase prihlásenia 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v ZŠ s MŠ  Hladovka   

 

Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke  a na úradnej tabuli obce. Vo VZN sa mení  

miesto a čas zápisu  dieťaťa o plnení povinnej školskej dochádzke v ZŠ. Zo strany občanov nebol 

podaný návrh ani pripomienka k navrhovanému VZN. Starosta apeloval aj na poslancov, ale 

nikto z nich nepodal pozmeňujúci návrh. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 6/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.3/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2008 o mieste a čase prihlásenia 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ  Hladovka 

b/ schvaľuje VZN č.3/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2008 2008 o mieste a čase prihlásenia 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ  Hladovka  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9 – Návrh VZN č.4/2015, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a 

prevádzku materskej školy a školských zariadení na území Obce Hladovka  

Starosta podal informáciu, že Návrh VZN bol taktiež zverejnený na internetovej stránke a na 

úradnej tabuli na pripomienkovanie občanom.  

Poslankyňa Anna Harmatová navrhla úpravu článku Čl. 3 Dotácia na výkonový ukazovateľ 

nasledovne: 

Dotácia na výkonový ukazovateľ 

1) Obec Hladovka určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden 

výkonový ukazovateľ: 

Výkonový ukazovateľ                                        Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku 

 

- Dieťa materskej školy  vo veku do 3 rokov                                    3 020,00 € 

- Dieťa materskej školy  vo veku od 3 rokov                                    1 641,03 € 

- Žiak školského klubu detí                    300,00  €  

- Potenciálny stravník - žiak základnej školy                                       217,97 € 

Výkonový 

ukazovateľ 

Ročná výška dotácie v 

€ 
Počet detí k 

15.09.2015 

Celková výška 

dotácie na rok 2016 v 

€ 

 

Deti v Materskej 

škole     
1641,03 39 64 000 

Potenciálny 

stravník - žiak 

ZŠ          

217,97 128 27 900 

Školský klub         300 27 8 100 

Spolu  100 000 

 



Starosta dodal: Úprava dodatku bola upravená na základe stretnutia a dohody oboch strán čiže 

Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 7/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.4/2015, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a 

prevádzku materskej školy a školských zariadení na území Obce Hladovka 

b/ schvaľuje VZN č.4/2015, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení na území Obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 10 – Návrh VZN č. 5/2015, ktorým sa mení k VZN č. 5/2012 o nakladaní s 

komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

Návrh VZN č.5/2015 bol dňa 25.11.2015 vyvesený na internetovej stránke  a na úradnej tabuli 

obce. Vo VZN sa mení :  

1) obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu  

2) drobný stavebný odpad je možné uložiť na skládku drobného stavebného odpadu - parc. reg. 

„E“ č. 868/10, 868/11, 868/12, 868/12, 868/13, 868/14 a 868/15 alebo na parcely, ktoré určí OU 

poprípade na žiadosť žiadateľa na vyrovnanie terénu na vlastných parcelách v k. ú. Hladovka po 

zaplatení poplatku na OU v zmysle platnej legislatívy. Nikto nepodal návrh ani pripomienku 

k navrhovanému VZN. Pripomienky neboli  ani zo strany poslancov. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 8/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.5/2015, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

b/ schvaľuje VZN č.5/2015, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o nakladaní s komunálnymi a 

drobnými stavebnými odpadmi 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 11 - Návrh rozpočtu Obce Hladovka na roky 2016 – 2018 

Hlavná kontrolórka Obce Hladovka dala stanovisko k rozpočtu v ktorom konštatuje, že celkový 

rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a vychádza z finančných možnosti obce. 

Rozpočet na roky 2016 – 2018 bol zverejnený dňa 25.11.2015 na internetovej stránke a na 

úradnej tabuli obce. V stanovenej lehote boli podané pripomienky a tie sú zapracované do 

návrhu. Jedná sa o zníženie rozpočtu na originálne kompetencie pre MŠ. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 9/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu Obce Hladovka na roky 2016 – 2018 

b/ berie na vedomie stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Hladovka na rok 2016 

c/ schvaľuje rozpočet Obce Hladovka bez programovej štruktúry na rok 2016  

d/ berie na vedomie rozpočet pre roky 2017-2018 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  



Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 12 - Návrh strategického dokumentu PHSR Obce Hladovka na programovacie 

obdobie 2015 – 2024 

Návrh strategického dokumentu PHSR na roky 2015 – 2024 spracovala firma SCARABEO, 

s.r.o., Banská Bystrica na základe pripomienok  verejnosti obyvateľov Obce Hladovka, na 

základe požiadaviek poslancov a na základe plánu práce starostu. Návrh je na pripomienkovaniu 

na Okresnom úrade Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ak prejde schválením na 

životnom odbore predloží sa na schválenie OZ Obce Hladovka. V zmysle zákona má  byť 

spracovaný do konca roku 2015. Je to strategický dokument - vízia práce na roky 2015 – 2024. 

Návrh bol rozoslaný všetkým zainteresovaným a tiež poslancom na pripomienkovanie. Je 

spracovaný a odvíja sa od PHSR Žilinského samosprávneho kraja. viď. príloha zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 10/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie návrh strategického dokumentu PHSR Obce Hladovka na programovacie 

obdobie 2015 – 2024 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 13 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prezentáciu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2016. Hlavná kontrolórka p. Anna Hutlasová odprezentovala náplň práce na I. polrok 2016. 

Starosta dal možnosť o doplnenie, poprípade zmenu plánu prace hlavnej kontrolórke obce na I. 

polrok 2016. Žiaden z poslancov nenavrhol zmenu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 11/2015 - OZ  

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 14 - Pripravenosť stavieb na rok 2016, stanovenie priorít – návrh 

 

1, Komplexné pozemkové úpravy v k.ú. Hladovka.  
Obec Hladovka bola začlenená do zoznamu dedín a miest, kde by sa mali komplexné pozemkové 

úpravy vykonať. Do 11.01.2016 sa majú prihlásiť cez Ministerstvo vnútra záujemcovia na 

vykonanie Komplexných pozemkových úprav. Na Ministerstve vnútra SR prebehne verejné 

obstarávanie o výsledku, ktorého bude ministerstvo vnútra SR informovať obec. Starosta 

zdôraznil, že patríme medzi obce a mesta, kde sa bude komasovať veľké množstvo 

poľnohospodárskej pôdy a súkromných lesov. Časť komasácie prebehne aj v Pozemkovom 

spoločenstve Urbáru Obce Hladovka. Ako dlho bude komasácia v k.ú. Hladovka trvať, záleží iba 

na vzájomnej spolupráci, tolerancii  a dohode. 

 

 

2, Riešenie havarijného stavu ZŠ s MŠ v Hladovke ohľadom septiku.  



Hodnota postavenia nového kanalizačného systému okolo školy čiže zvlášť kanálu na dažďovú 

vodu a zvlášť na splaškovú vodu a nového 300m3 septiku podľa prepočtov by mala stať podľa 

výkazu výmer 117 061,86 eur. Žiadosť bola zaslaná na Ministerstvo školstva. 

3, Dokončenie nadstavby III.NP. ZŠ Hladovka.  

Je vypracovaný projekt  s názvom: „Využitie nadstavby budovy základnej školy v Hladovke“. 

Ďalej je potrebné urobiť verejné obstarávanie, ktoré ide cez vestník. Hodnota dokončenia stavby 

bola stanovená znalcom na výkaz výmer na hodnotu 220 435,99 eur. Začiatkom roku 2016 má 

vyjsť výzva na takýto účel.  

4, Podané projekty 2016 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. 

 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 12/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu starostu o plnení úloh rozvoja obce  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 15 - Aktuálne informácie 

1)  Starosta podal návrh o predlženie zmluvy s PD Suchá Hora na vykonávanie zimnej 

údržby v Obci Hladovka.  
Starosta informoval, že PD Suchá Hora si svedomite plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z podpísanej zmluvy. Podmienky a platby za služby ostávajú rovnaké. Zo strany  poslancov 

nebol podaný iný návrh. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 13/2015 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie zmluvy s PD Suchá Hora na vykonávanie zimnej údržby v Obci 

Hladovka 

b/ schvaľuje predĺženie zmluvy s PD Suchá Hora na vykonávanie zimnej údržby v Obci 

Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

2) Prerokovanie žiadosti o predlženie nájomných zmlúv na obecné byty Hladovka 198 

Starosta informoval, že všetci nájomcovia si podali žiadosti o predlženie nájomných bytov. 

Všetci sa správajú disciplinované a nie je dôvod s niektorým z nich ukončiť zmluvu. Do 

jednoizbového bytu č. 1 sa sťahuje  nájomník Ľubomír Šimaľa.  

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 14/2015 - OZ  

a/ Prerokovalo žiadosti o predlženie nájomných zmlúv na obecné byty Hladovka 198 

b/ schvaľuje na rok 2016 žiadosti o predlženie nájomných zmlúv na obecné byty Hladovka 198 



Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček,  Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 1 poslanec (Peter Hulák). Návrh bol prijatý.  

3) Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke za II.polrok 2015 

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

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 15/2015 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 06-11/2015 

b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie od 06-

11/2015 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

4) Informácie o výroku audítorke 

Starosta požiadal, aby informácie sprostredkovala ekonómka Mgr. Helena Harmatová, ktorá 

oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 16/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

5) Zmluvy o dielo 

 

Starosta podal návrh na vyplatenie odmien na základe Zmlúv o dielo pre osoby, ktoré pomáhali 

pri organizovaní kultúrnych akcií a aktivít v obci počas roka 2015.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 17/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Zmluvy o dielo v celkovej výške 1180 Eur. 

b/ schvaľuje vyplatenie odmien na základe Zmlúv o dielo v celkovej výške 1180 Eur. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

6) Informácie o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s. dňa.1.12.2015 

Starosta informoval, že všetci starostovia ZMOHO Horná Orava podpísali Zmluvy o budúcej 

zmluve s NATUR-PACK ako s oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje pre povinné osoby 

plnenie povinnosti vyplývajúce zo zákona 119/2010 o obaloch v znení neskorších predpisov. 

Uzatvorenie zmluvy bolo potrebné k kvôli zmene legislatívy a celého systému v oblasti odpadov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 18/2015 - OZ  

a/ berie na vedomie Zmluvu o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s. podpísanú dňa.1.12.2015 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  



Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

7) Podpísanie dodatku ku zmluve o spolupráci č. 08072014 zo dňa 08.07.2014 

Starosta informoval, že  s DSI DATA s.r.o. Námestovo na základe jednaní sa dohodli o začatí 

prípravných prác /Územného konania) až po realizáciu vysoko rýchlostného internetu pre Obce 

Hladovka, Suchá Hora a Vitanová. Obec Hladovka  vydá územné konanie pre všetky obce. 

Začiatok prác až po ukončenie celého projektu je riešené v spomínanom dodatku zmluvy. 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 19/2015 - OZ  

a/ prerokovalo dodatok ku zmluve o spolupráci s DSI DATA s.r.o. Námestovo č. 08072014 zo 

dňa 08.07.2014 

b/ poveruje starostu Obce Hladovka podpísaním dodatku ku zmluve o spolupráci s DSI DATA 

s.r.o. Námestovo č. 08072014 zo dňa 08.07.2014 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

8) Návrh nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Vlastou Kováčovou, rod. Mišincovou 

a nájomcom Obcou Hladovka. 

 Starosta informoval poslancov, že dňa 31.8.2015 bola Obecnému úradu Hladovka 

doručená písomnosť od advokátskej kancelárie Kubinec  Partners s.r.o., Trojičné námestie 122, 

027 44 Tvrdošín „Výzva na odstránenie nehnuteľnosti – odstránenie biologického septiku“ do 3 

mesiacov od doručenia výzvy.  Po prehodnotení všetkých dopadov na rozpočet poslanci obce 

odsúhlasili, aby starosta vstúpil do jednania s vlastníčkou pozemku o prenajatie pozemku až do 

doby, kým nebude havarijný stav vyriešený. Dňa 12.10.2015 v advokátskej kancelárii Kubinec  

Partners s.r.o., Tvrdošín sa uskutočnilo jednanie s p. Kováčovou (ďalej len „majiteľka“) 

o možnostiach odkúpenia predmetného pozemku, kde stojí školský septik. Poslanci dali mandát 

starostovi na jednanie s majiteľkou, že Obec Hladovka odkúpi celý pozemok majiteľky 

Kováčovej. Majiteľka pozemku nesúhlasila so žiadnou z možnosti - viď. záznam zo dňa 

12.10.2015 vypracovaný advokátskou kanceláriou Kubinec  Partners s.r.o., JUDr. Pindiakovou, 

ktorá bola splnomocnená v plnou rozsahu na zastupovanie. Podmienky, ktoré si majiteľka 

stanovila boli: 

a) Nesúhlasila ani s vecným bremenom ani s odkúpením pozemku, na ktorom je septik. 

b) Za znehodnotenie pozemku až do započatia výstavby kanalizácie žiada od obce 200,- Eur 

mesačne. 

c) Postavenie – vybudovanie nového septiku pre základnú školu na pozemku pri škole. 

 Starosta začal riešiť havarijný stav  a to podaním žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie havarijného stavu podľa Smernice č. 29/2013 Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. K uvedenému dokumentu bolo potrebné stanovisko Okresného 

úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie a OVS, a.s. Dolný Kubín. OVS, a.s. 

Dolný Kubín odpovedala, že podľa Operačného programu Životné prostredie pre roky 2014 – 

2020, ktorého prílohou je zoznam Aglomerácií nad 2000 Eo sa Obec Hladovka nenachádza.  

OVS, a.s. Dolný Kubín  minimálne do 2020 nepripravuje a taktiež nemá ani v investičnom pláne 

vybudovanie kanalizácie v Obci Hladovka. 



 Kladné stanovisko a odporúčanie  na riešenie havarijného stavu ZŠ v Hladovke ohľadom 

septiku potvrdil aj Okresný úrad Žilina, odbor školstva, ktorý zaslal spomínanému ministerstvu 

odporúčanie na riešenie havarijného stavu. Ministerstvo školstva prisľúbilo pomoc a celý proces 

je v jednaní. Do doby pokiaľ nebude vybudovaný nový septik, kanalizácia, čistička je 

nevyhnutne podpísať nájomnú zmluvu o prenajatí pozemku pod septik s majiteľkou. Dňa 

10.12.2015, keď mal byť spracovaný návrh, majiteľka žiadala, aby jej Obec Hladovka so spätnou 

platnosťou od roku 2014 zaplatila nájom. Starosta s týmto návrhom nesúhlasil. Nakoniec  

advokátska kancelária Kubinec  Partners s.r.o., JUDr. Pindiaková zaslala návrh nájomnej 

zmluvy, ktorú starosta predložil  OZ Hladovka. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 20/2015 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Vlastou Kováčovou, rod. 

Mišincovou a nájomcom Obcou Hladovka 

b/ schválilo nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Vlastou Kováčovou, rod. Mišincovou a 

nájomcom Obcou Hladovka 

c/ poveruje starostu Obce Hladovka podpísaním nájomnej zmluvy s prenajímateľom Vlastou 

Kováčovou 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

9) Povolenie obecného zastupiteľstva Hladovka na možnosť parkovať SMV/služobné 

motorové vozidlo/ na adrese Hladovka 220. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 21/2015 - OZ  

a/ prerokovalo návrh starostu obce o možnosti parkovať SMV na adrese Hladovka 220.   

b/ schvaľuje parkovanie SMV na adrese Hladovka 220.   

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

11) Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre ZŠ s MŠ. 

Starosta predniesol žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov  vo výške 3900 Eur 

na záujmovú činnosť pre rok 2016. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 22/2015-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ  vo výške 3900 Eur 

na záujmovú činnosť pre rok 2016 

b/ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ vo výške 3900 Eur na záujmovú 

činnosť pre rok 2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 16 - Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 



 

K bodu 17 – Záver 

Nakoľko program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už nikto 

neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

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

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

Anna Harmatová .......................................... 

 

 

 


