
Z á p i s n i c a  

z 2. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 26.02. 2016 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

Peter Hulák 

Dušan Kalis 

Mária Skorušová 

Anna Harmatová 

Jozef Planieta 

 

Neprítomný: O 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

  Dušan Buš 

 

PROGRAM:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

5. Čerpanie rozpočtu za rok 2015 v obci a ZŠ s MŠ 

6. Program zasadnutí OZ na I. polrok 2016 

7. Strategický dokument PHSR Obce Hladovka na programové obdobie 2015-2024 

8. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

9. Rôzne:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre zriaďovateľa CVČ Trstená 

Žiadosť DHZO Hladovka o pridelenie kancelárskych priestorov 

Odvolanie a dovolanie sa p. Anny Šprlákovej, Hladovka 111 

Návrh na vysporiadanie cesty za domami od Vladimíra Bonka po Stanislava Kendralu 

Návrh a schválenie veliteľa a hasičov DHZO Hladovka 

Informácie o činnosti DHZ Hladovka za r.2015 a plán úloh na r.2016 

Informácie o zápise do katastra nehnuteľností 

Projekt: “Rekonštrukcia osvetlenia telocvične“ 

Projekt: „Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Hladovka“ 

Voľba hlavného kontrolóra obce 

Projekt „Európa občanom“ 

Iné. 

10. Interpelácia poslancov 

11. 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 2. zasadnutia OZ a požiadal o zmenu 

a doplnenie programu. Niektoré body sa nestihli pripraviť, budú prerokované v budúcom 

zasadnutí a doplnené body /bod č.4, č.7 a body v rôznom/ je potrebné prerokovať na tomto 

zasadnutí. 

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.  

 

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.  

 

K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015“ 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 4/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

c/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 

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 – Čerpanie rozpočtu za rok 2015 a Úprava rozpočtu Obce Hladovka  a ZŠ s MŠ 

rozpočtovým opatrením č. 1/2016  podľa predloženého návrhu 

OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2015. Účtovníčka informovala prítomných 

o plnení jednotlivých položkách rozpočtu.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj  úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2016. 

O úprave rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka informovala ekonómka. 

Hlasovanie za schválenie úpravy rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.1/2016. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 5/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za rok 2015 

    a úpravu rozpočtu RO č.1 

b/ prerokovalo úpravu rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka – RO č.1 

c/ schvaľuje čerpanie rozpočtu za rok 2015 

     a úpravu rozpočtu Obce a ZŠ s MŠ Hladovka  – RO č. 1  



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 – Program zasadnutí OZ na I. polrok 2016 

Starosta informoval poslancov, že obecné zastupiteľstvo sa bude na svojich riadnych 

zasadnutiach schádzať v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  Okrem 

riadnych zasadnutí starosta obce zvolá mimoriadne – neplánované zasadnutie, ak si to vyžiada 

neodkladné prerokovanie závažných úloh – viď príloha. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 6/2016-OZ 

a/ prerokovalo program zasadnutí OZ na I. polrok 2016 

b/ schvaľuje program zasadnutí OZ na I. polrok 2016 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 7. Strategický dokument PHSR na roky 2015-2014 

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 bol schválený 

Okresným úradom Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Je potrebné ho schváliť 

OZ Obce Hladovka.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 7/2016-OZ 

a/ prerokovalo strategický dokument PHSR Obce Hladovka na programovacie obdobie 2015-

2024 

b/ schvaľuje strategický dokument PHSR Obce Hladovka na programovacie obdobie 2015-

2024 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 8. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 
Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce:  

1. Komasácia – podľa dostupných informácii prebieha výberové konanie na zhotoviteľa. Boli 

podané námietky tak sa celý proces predĺžuje. 

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

Deili v hodnote 115 000 Eur. 

V mesiaci apríli by sme mali na repasáciu odovzdať Tatru 148. 

3. Maškárny ples a páračky sa uskutočnili taktiež 30.01.2016 za účasti poliakov z Gminy 

Raciechowice a našich občanov.  

4. V súčasnosti prebieha výber daní z nehnuteľností a poplatkov  



     Starosta podotkol, že v tejto problematike  nám bol nápomocný  poslanec Dušan Kalis, ktorý 

na   základe listov vlastníctva spracoval súkromné lesy / hospodárske a ochranné/  

     a biele plochy. Daň sa platí iba za hospodárske lesy. Hodnota lesov sa vypočítavá na základe  

znaleckého posudku. 

5. 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. Na riešenie 

havarijného stavu dostala Obec Hladovka od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

celkovo 95 000,- eur. Starosta informoval, že bolo by výhodnejšie pre obec, pokiaľ to bude 

možné postaviť namiesto žumpy strednú čističku splaškových vôd. V tom prípade nebude 

čiastka získaná od ministerstva stačiť na pokrytie financovania -  vybudovania kanalizačných 

sieti a postavenie novej čističky pre ZŠ s MŠ Hladovka a obec bude musieť dofinancovať danú 

stavbu. Poslankyne a poslanci dali súhlas v prípade potreby na dofinancovanie celej stavby 

a poverili starostu začať pracovať na prípravnom konaní.  

6. Na webovej stránke obce bol 24.02.2016 zverejnený a sprístupnený program katastra obce 

„webgis“ Služba umožňuje získať informácie z mapových podkladov obce z aktualizovanej 

ortofotomapy a z evidencie nehnuteľností v katastrálnom území obce.  

7. DSI DATA v zmysle dodatku pokračuje v príprave výstavby optického kábla. Krajský 

stavebný úrad požiadal o určenie stavebného úradu, ktorým pre všetky tri obce Hladovka, 

Vitanová a Suchá  Hora má byť Obec Hladovka. 

8. Na cyklotrase boli popadané stromy, celkovo 5 kusov. Životné prostredie, odbor 

starostlivosti o ŽP dalo súhlas na ich odstránenie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 8/2016 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9. Rôzne 

 Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre detí s trvalým pobytom v obci – pre  

zriaďovateľa CVČ Trstená 

Starosta predniesol žiadosť Mesta Trstená pre CVČ o poskytnutie dotácie  vo výške 102 Eur na 

záujmovú činnosť pre obdobie 01.01.2016 – 31.05.2016. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 9/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre Mesto Trstená ako zriaďovateľa CVČ vo 

výške 102 Eur na záujmovú činnosť.  

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie pre Mesto Trstená ako zriaďovateľa CVČ vo výške 102 Eur 

na záujmovú činnosť pre obdobie 01.01.2016 – 31.05.2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: Peter Hulák  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 



 Žiadosť DHZO Hladovka o pridelenie kancelárskych priestorov. 

Dušan Buš predniesol žiadosť o poskytnutie kancelárskych priestorov, resp. aby miestnosť, 

ktorá slúži aj ako urbárska bola k dispozícii iba hasičom. Majú problém z uskladnením techniky 

a hasičských uniforiem. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 10/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie kancelárskych priestorov 

b/ berie na vedomie žiadosť DHZO Hladovka o poskytnutie kancelárskych priestorov 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 „Odvolanie a dovolanie sa pravdy“ od p. A. Šprlákovej,  

Na obec bola dňa 9.2.2016 doručená žiadosť od p. A. Šprlákovej v znení „Odvolanie 

a dovolanie sa pravdy“. 

Starosta opätovne konštatoval a citoval č. uznesenia 3/2016: zo strany obce bolo vyvinuté 
maximálne úsilie, aby v každom prípade bol dohodnutý zmier. Obec vždy reagovala na podania 

sťažovateliek. Komisia ochrany verejného poriadku a prešetrovania sťažnosti si plnila úlohy 

ako orgán, ktorý má byť článkom k prispeniu dohodnúť sa. Pokiaľ sa strany nedohodnú je 

potrebné si svoje práva vymáhať prostredníctvom súdu. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 11/2016-OZ 

a/ prerokovalo „Odvolanie a dovolanie sa pravdy“ od p. A. Šprlákovej. 

b/ berie na vedomie odporúčanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia 

kontroly a obch. dozoru, ak sa vo veci už konalo, odpadá dôvod tej istej veci sa venovať. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 Návrh na vysporiadanie cesty za domami od Vladimíra Bonka po Stanislava 

Kendralu 

Starosta informoval poslancov, že dal spracovať zoznam vlastníkov, ktorí sa nachádzajú na 

parcelách. Spolu je 170 známych a 19 neznámych vlastníkov.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 12/2016-OZ 

a/ prerokovalo návrh na vysporiadanie cesty za domami, prípravu zmlúv a geometrických 

plánov 

b/ schvaľuje vysporiadanie cesty a s tým spojené práce: zameranie GP a príprava zmlúv. 

Cena za m2 je 0,033 Eur. 

c/ udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie kúpnych zmlúv spojených s vysporiadaním 

miestnej komunikácie. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 



 Návrh a schválenie veliteľa hasičov DHZO Hladovka 

Starosta podal návrh  na schválenie veliteľa hasičov DHZO. Navrhuje Dušana Buša a zároveň 

veliteľa družstva DHZO Hladovka Andreja Harmatu. 

Tým, že došlo k zmene legislatívy na úseku požiarnej ochrany vymedzia sa kompetencie 

jednotlivých členov. Budú sa musieť absolvovať  školenia pre  preventivárov /na získanie 

osvedčenia/, ktorí budú vykonávať kontrolu komínov. 

Snahou je, aby boli  členovia DHZO schopní akcie a tiež prebrali zodpovednosť za stav 

techniky. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 13/2016-OZ 

a/ prerokovalo návrh na schválenie veliteľa hasičov DHZO Hladovka Dušana Buša a veliteľa 

družstva DHZO Hladovka Andreja Harmatu 

b/ schvaľuje veliteľa hasičov DHZO Hladovka Dušana Buša a veliteľa družstva DHZO 

Hladovka Andreja Harmatu 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 „Polročné hlásenie o činnosti DHZ v Hladovke za II. polrok 2015“ 

Zasadnutia sa zúčastnil veliteľ hasičov Dušan Buš, ktorý v úvode predniesol „Polročné hlásenie 

o činnosti DHZ v Hladovke za II. polrok 2015“ – viď príloha. Zároveň bol predložený plán na 

rok 2016. Starosta konštatoval, že po stretnutí, ktoré mal s hasičmi sa dohodli, že tento rok 

prečistia kanály v obci za pomoci „krtka“, ktorého zakúpili. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 14/2016-OZ 

a/ berie na vedomie informáciu o činnosti DHZ Hladovka za II. polrok 2015  

 b/ schvaľuje plán úloh na rok 2016  

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Informácia o zápise do katastra nehnuteľností pozemkov a stavby. 

Starosta informoval poslancov, že zápis do katastra nehnuteľností na pozemky parc. E-KN 

č.476 a parc.č.483 v podiele 1/1, pozemok E-KN parc.č.475 v podiele 6/12 a stavba rodinného 

domu so súp.č.44 bol vykonaný 18.02.2016. Dohodnutá suma na základe kúpnej zmluvy bola 

predávajúcemu uhradená dňa 22.02.2016 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 15/2016-OZ 

a/ berie na vedomie informáciu o zápise do katastra nehnuteľností Tvrdošín. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 



 

 Projekt: „Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ v Hladovke“. 

 

Starosta podal informáciu o vypracovaní projektu „Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ 

v Hladovke“. Spracovaný projekt bol odovzdaný na Okresný úrad, odbor školstva Žilina. 

Výzva bola vyhlásená 4.2.2016 a končí 4.3.2016. Celkové náklady projektu 21 998,46 Eur.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 16/2016-OZ 

a/ berie na vedomie predloženie projektu „Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ v Hladovke“ 

b/ schvaľuje spolufinancovanie obce na projekte v celkovej výške 1976,00 Eur. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Projekt: “Rekonštrukcia oplotenia areálu základnej školy“. 

Starosta opäť podal informáciu, že na Ministerstvo financií bola zaslaná žiadosť o poskytnutie 

dotácie na individuálne potreby obce –„ Rekonštrukcia oplotenia areálu základnej školy“. 

Rozpočtované náklady 25 000 Eur.  

Obec spolufinancuje min.10% z rozpočtovaných nákladov – 2500 Eur. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie uvedenej opravy bola v sume 13 500 Eur.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 17/2016-OZ 

a/ berie na vedomie predloženie projektu „Rekonštrukcia oplotenia areálu základnej školy“ 

b/ schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške min. 10% z rozpočtovaných nákladov. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Voľba hlavného kontrolóra obce. 

Z dôvodu končiaceho sa obdobia hlavnej kontrolórky, starosta oznamuje poslancom, že je 

potrebné na dnešnom zasadnutí určiť termín a požiadavky konania voľby hlavného kontrolóra 

obce. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 18/2016-OZ 

a/ Vyhlasuje 

1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hladovka na 22.04.2016 o 19.00.hod. 

v zasadačke OcÚ. 

2. Vyhlásenie výberového konania bude do 01.03.2016 zverejnené na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke obce. 

 

b/ Určuje 



1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hladovka: 

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (prax cca 5 rokov) 

b) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, 

sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov 

c) znalosť práce na PC 

d) občianska a morálna bezúhonnosť 

e) pracovný úväzok 5 hodín týždenne 

2. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Hladovka: meno a priezvisko, 

dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so zverejnením osobných údajov v 

zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v 

plnom rozsahu, obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo možnosť podnikania alebo vykonávania inej 

zárobkovej činnosti a môže byť členom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Prihlášku s predpísanými 

náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 04.04.2016 do 

12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obec 

Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka 

 

c/ Ustanovuje 

1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Hladovka tajným hlasovaním 

2. podmienku nezlučiteľnosti s funkciou starostu, poslanca OZ, zamestnanca obce a pod. 

d/ Spôsob voľby hlavného kontrolóra: 

1. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden 

kandidát väčšinu hlasov nezíska, obecné zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov v 2. kole sa 

rozhodne žrebom. 

2. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne dňom 

nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 Projekt „Európa občanom“ 

Starosta predstavil poslancom projekt „Európa občanom“, ktorý je realizovaný poľskou 

Gminou z Raciechowic. Do projektu vstupujú štyri krajiny: Poľsko-Raciechowice, Slovensko 

– Hladovka, Rakúsko a Taliansko. Projekt spočíva v návštevnosti týchto krajín- v rámci štyroch 

dní. U nás je naplánovaný 4.-7.8.2016. Sú to dní, počas ktorých musíme zabezpečiť program 

účastníkom. Projekt je financovaný v rámci EÚ a realizovaný Gminou z Raciechowic. 



Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 19/2016-OZ 

a/ berie na vedomie projekt „Európa občanom“ 

b/ schvaľuje spoluúčasť obce na  projekte „Európa občanom“ 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 Pripravovaný projekt cezhraničnej spolupráce s Gminou Jablonka a Obcou 

Hladovka. 

Starosta informoval o projekte, ktorý po úspešnom výbere by sa realizoval v rámci cezhraničnej 

spolupráce Región Tatry v časti  smerom  od Jablonky cez Ďubasovky. Jedná sa o prepojenie 

ciest poľsko-slovenskej, ktorá má splniť účel na pripojenie sa k cyklotrase Trstená-Nowy Targ. 

Výzva na predmetný projekt ma vyjsť v mesiaci máj. Do tej doby je potrebné vypracovať 

projektovú dokumentáciu a nadväzne na to aj potrebné doklady a vyjadrenia. 

Problémom sú pozemky, ktoré patria štátnym lesom. Bez nájomnej zmluvy alebo získania do 
vlastníctva obce nie je možné daný projekt realizovať. Jedná sa o projekt, ktorý sa realizuje 

v extraviláne k. ú. Obce  Hladovka a obec zápasí z nedostatkom finančných prostriedkov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 20/2016-OZ 

a/ berie na vedomie pripravovaný projekt cezhraničnej spolupráce Gmina Jablonka a Obec 

Hladovka. 

b/ neschvaľuje spoluúčasť obce na  projekte cezhraničnej spolupráce Gmina Jablonka a Obec 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 Projekt realizovaný s Gminou Czarny Dunajec a Obcou Hladovka. 

Starosta predniesol požiadavku týkajúcu sa projektu, ktorý by sa realizoval v rámci spolupráce 

s Gminou Czarny Dunajec. Cieľom projektu by bolo vykonanie infraštruktúry t. z. 

vyasfaltovanie cesty, ktorá vedie od cyklotrasy smerom k dedine. Okrem toho by sa  realizovalo  

osadenie informatívnych tabúľ, výhľadové veže, odpočívadla a iné.  

Opäť sa jedná o projekt, ktorý sa realizuje v extraviláne k. ú. Obce  Hladovka a obec na 

spoluúčasť v projekte potrebuje finančné zdroje, ktoré sú pre našu obec záťažové. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 21/2016-OZ 

a/ berie na vedomie pripravovaný projekt cezhraničnej spolupráce Gmina Czarny Dunajec 

a  Obec Hladovka. 

b/ neschvaľuje spoluúčasť obce na  projekte cezhraničnej spolupráce Gmina Czarny Dunajec 

a Obec Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za:  7 poslancov (Ján Korček, Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 



 

K bodu 10 - Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

K bodu 11 – Záver 

Nakoľko program 2. plánovaného 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:  

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

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

 

 

 

 

 

 


