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Z á p i s n i c a  

zo 4. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 10.06.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

 Peter Hulák 

 Dušan Kalis 

 Mária Skorušová 

 Anna Harmatová 

 Jozef Planieta 

 Marián Šprlák 

 

Neprítomný: O 

Ďalší prítomní: Mgr. Helena Harmatová 

    Anna Hutlasová – kontrolórka obce Hladovka 

 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Záverečný účet obce za rok 2015 

5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 

6. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2016 

7. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Hladovka 

8. Schválenie odpredaja p. Františky Chovančákovej obecného pozemku za účelom 

prístupu k rodinnému domu. 

9. Žiadosť p. Renáty Kubincovej, Hviedoslavova 48, 027 43 Nižná o odkúpenie obecného 

pozemku parc.reg. „E“ č. 13213/1 zapísaného na liste vlastníctva č.1142 k. ú. Hladovka  

podľa GP 32/2016 zo dňa 5.4.2016, zodpovedá dielu 9 o výmere 16 m2  

novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č.672/9 zastavané plochy a nádvoria 

v celku. Parcela na nachádza pri rodinnom dome s. č. 151. 

10. Vzdanie sa členstva v školskej rade PhDr. Mariána Brnušáka 

11. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  

12. Rôzne 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 26.06.2016 

 iné 

13. Interpelácie poslancov  

14. Záver  
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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 4. zasadnutia OZ a požiadal o zmenu 

a doplnenie programu o 9. a 10. bod. 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: Dušan Kalis a Jozef Planieta 

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.36/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

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 4 –  Záverečný účet obce za rok 2015 

O hospodárení obce a Záverečnom účte obce za rok 2015 informovala ekonómka obce. 

K záverečnému účtu predložila odborné stanovisko aj kontrolórka obce. Predkladacia správa s 

kompletným materiálom tvorí prílohu zápisnice. Poslanci záverečný účet jednomyseľne 

schválili spolu s celoročným hospodárením obce s výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci 

rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého roka na tvorbu rezervného fondu.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 37/2016-OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2015 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2015.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 33 844,03 Eur.  

Zostatok z finančných operácií vo výške 109 996,42 Eur vrátiť do rezervného fondu ako 

nepoužité finančné prostriedky z dôvodu pokrytia kapitálových výdavkov prebytkom bežného 

rozpočtu. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  
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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 č. 5 – Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 

Ekonómka obce predniesla prítomným poslancom  Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2015, ktorá obsahuje informácie  o stave obce a ZŠ s MŠ a činnosti jej orgánov. Správa spolu 

s predkladacou správou tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 38/2016-OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 

b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu 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 č. 6 – Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2016 

Starosta opätovne odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka, ktorá prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva predložila čerpanie rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ 

Hladovka za I.Q.2016. Jednotlivé položky sa plnia priebežne. 

Poslanci boli informovaní o Úprave rozpočtu obce - RO č.3, týkajúci sa hlavne prijatých dotácií.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 39/2016-OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2016 

b/ schvaľuje Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2016 

c/ berie na vedomie RO č.3 v rámci rozsahu určeného OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR 

a EFRR. 

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 č. 7 – Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Hladovka. 

Návrh nového VZN o odpadoch predložil starosta obce s odôvodnením, že v legislatíve došlo 

k podstatným zmenám a  prijatím nového zákona o odpadoch, ktorý nadobudne platnosť od 

1.7.2016. Návrh spolu s predkladacou správou tvorí prílohu zápisnice a poslanci ho dostali 

spolu s pozvánkou. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 

27.5.2016 na jeho pripomienkovanie. V tejto lehote nebola na obecný úrad predložená žiadna 

pripomienka. Nariadenie bolo následne schválené bez zmien a doplnkov.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 40/2016-OZ 

a/ prerokovalo Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Hladovka 
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b/ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Hladovka. 

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 č. 8 - Žiadosť p. Františky Chovančákovej o odkúpenie obecného pozemku za 

účelom prístupu k rodinnému domu. 

Starosta informoval, že  na 3. zasadnutí OZ dňa 22.04.2016 bol  uznesením 24/2016-OZ 

schválený zámer  predaja pozemku parcela reg. „C“ č.237/3 zastavané plochy o výmere 58 m2 

v prospech Františky Chovančákovej, Suchá Hora 29.  Do dnešného dňa nikto nevzniesol 

námietku, zámer bol zverejnený na stránke obce ale aj na úradnej tabuli obce Hladovka. 

K žiadosti prebehla diskusia. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 41/2016 - OZ  

a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13213/1 zapísané na 

LV č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-67/2016 zo dňa 

13.4.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.237/3 zastavané plochy 

o výmere 58 m2 v prospech Františky Chovančákovej, Suchá Hora 29 za kúpnu cenu vo výške 

0,0341/m2, čo za celú prevádzanú plochu  o výmere 58 m2 činí  1,98 Eur. 

b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13213/1 zapísané na LV 

č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-67/2016 zo dňa 

13.4.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.237/3 zastavané plochy 

o výmere 58 m2 v prospech Františky Chovančákovej, Suchá Hora 29 za kúpnu cenu vo výške 

0,0341/m2, čo za celú prevádzanú plochu  o výmere 58 m2 činí  1,98 Eur. 

Pozemok parcely reg.“C“ č.237/3 svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

parc.reg. “C“ č.237/1 na ktorom je postavený rodinný dom súp.č.29 v Obci Hladovka a je vo 

výlučnom vlastníctve nadobúdateľky. Z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre 

prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa §9a ods.8 písmeno e/ zákona 

č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v z. n. p. 

c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce 

 

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 č. 9 -  Žiadosť p. Renáty Kubincovej, Hviedoslavova 48, 027 43 Nižná o odkúpenie 

obecného pozemku,   zodpoved. dielu 9 podľa GP 32/2016 o výmere 16m2 pred rodinným 

domom s. č. 151 a nádvorím. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa od p. Renáty Kubincovej, Hviedoslavova 48, 027 43 Nižná, ktorá žiada 

o predaj časti pozemku parcela reg. C-KN č.672/9 o výmere 16 m2, ktorý sa nachádza pred 

záhradkou rodinného domu s.č.151 a prístupom do dvora. Jedná sa o majetkoprávne 

usporiadanie pozemku a z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, 

podľa § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. K žiadosti prebehla diskusia. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 42/2016 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Renáty Kubincovej, Hviedoslavova 48, 027 43 Nižná o predaj časti 

pozemku parcela reg. C-KN č.672/9 o výmere 16 m2 v k. ú. Hladovka– ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

b/ schvaľuje zámer predaja pozemku parcela reg. „C“ č. 672/9 zastavané  plochy a nádvoria, 

evidovanej na LV č.1142 v k. ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v celku v prospech Renáty 

Kubincovej, bytom Hviezdoslavova 48, 027 43 Nižná. Celková výmera pozemku je 16 m2. 

Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza pred záhradou rodinného 

domu č.151. Z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9 

a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a je 

potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. 

 

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 č.10 –  vzdanie sa členstva v Rade školy ZŠ s MŠ  PhDr. Mariána Brnušáka 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák, oznámil poslancom svoj odchod z Rady ZŠ s MŠ 

v Hladovke z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Ako starosta obce ak to bude nevyhnutné pri 

riešení problémov, rozvoja školy  a na pozvanie sa zasadnutí bude zúčastňovať. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 43/2016 - OZ  

a/ prerokovalo vzdanie sa členstva v Rade školy PhDr. Mariána Brnušáka 

b/ berie na vedomie vzdanie sa členstva PhDr. Mariána Brnušáka v Rade školy 

c/ deleguje ako ďalšieho člena Rady školy poslanca Dušana Kalisa 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 1 poslanec ( Dušan Kalis). Návrh bol prijatý. 

K Bodu 11 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce: 

1. Komasácia 

Pokračuje sa ďalej v procese – Ministerstvo vnútra SR vyhodnocuje verejné obstarávanie, ktoré 

má posúdiť aj Úrad pre verejné obstarávanie.  

Starosta urobí všetko preto, aby sa celý projekt Komplexné pozemkové úpravy v k.ú. Hladovka 

dotiahol do úspešného konca.  

 

2. Upratovanie okolo cyklotrasy. 

Obec vykonáva pravidelne 1 krát do týždňa čistenie cyklotrasy, odvoz komunálneho odpadu 

z altánkov a z celého okolia cyklotrasy 

3. Výber miestnych daní a poplatok za komunálny odpad 
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Výber miestnych daní k dnešnému dňu je na úrovni 100%. Dane sa zinkasovali  vo výške 

22 999,- Eur.  

4. Odvoz veľkoobjemových kontajnerov 

Obec Hladovka zabezpečila v mesiaci  máj odvoz veľkoobjemových kontajnerov. Odviezlo sa 

celkovo 6 tón komunálneho odpadu /nábytok, koberce, matrace, gauče a iné/. Odpad sa 

odviezol na skládku  TS  Ružomberok a odvoz zabezpečovali  Zberné suroviny OMOS Liesek. 

Na jeseň obec znova zabezpečí veľkoobjemové kontajnery ale na odvoz iných komodít. Účelom 

obce je vytvorenie  podmienok pre občanov Hladovky na triedenie a následne zabezpečenie 

odvozu komunálneho alebo iného odpadu aj za cenu zvýšených nákladov obce.  

5. Vysporiadanie cesty poza domami. 

Obec v súčasnosti pracuje na niekoľkých projektoch  a nemá  dostatok času na venovanie sa 

danej problematike. Starosta opäť apeloval  na poslancov OZ, aby  boli nápomocní, oslovili 

svojich príbuzných, svoje okolie, aby vlastníci prišli podpísať zmluvy o odpredaji. 

6. DSI DATA v zmysle dodatku pokračuje v príprave na vydaní územného a stavebného 

povolenia výstavby optického káblu v obci. Dňa 26.5.2016 Obec Hladovka odovzdala všetky 

potrebné stanoviska (13 stanovísk) ako aj technickú správu a projekt na začatie územného 

a stavebného povolenia. Predpoklad konateľa spoločnosti DSI DATA Ing. Draveckého je, že 

do 3 mesiacov by mala Obec Hladovka mať územné a stavebné povolenie vydané pre Obce 

Vitanová, Hladovka, Suchá Hora a postupne by sa malo nabiehať na realizáciu celého projektu. 

Menšie problémy nastali s trasou, kde má ísť optický kábel. Všetko sa rieši priebežne so 

zainteresovanými subjektmi a vlastníkmi pozemkov. 

7. Dňa 25.04.2016 bola vysúťažená najlacnejšia cenová ponuka na „Stavbu miestnej 

komunikácie“  Bušová – Birešová. Úspešným uchádzačom na položenie frézovaného asfaltu, 

dovoz na miesto a zavalcovanie bola  Správa ciest ŽSK, Závod Liptovský Mikuláš. Taktiež 

prebehla verejná súťaž na kopanie rigolov okolo spomínanej miestnej komunikácie, kde bol 

najúspešnejší uchádzač R. Vavrek – RMG z Liesku, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Náklady na 

rekonštrukciu cesty za domami činia 15 532,53 Eur, avšak  materiál – frézovaný asfalt mala 

obec na skládke. Položilo sa 1250 ton frézovaného asfaltu v dĺžke 1 km. 

8. Revitalizácia verejného priestoru v Obci Hladovka – projekt 

Naša obec bola úspešná pri získaní finančných prostriedkov vo výške 5 000,- Eur na projekt 

Revitalizácia verejného priestranstva v Obci Hladovka. Vyhodnotenie verejného obstarávania, 

ponúk bolo dňa 25.04.2016 a hodnota zákazky je v sume 13 977,60 Eur. Najnižšiu ponuku dal 

uchádzač Ľuboš Vnenk, z Hladovky. Starosta informoval poslancov, že projekt by mal byť 

ukončený v druhej polovici júla 2016.  Zo strany viacerých občanov bol podaný návrh, že pre 

celkový vzhľad tohto priestranstva by bolo potrebné odstrániť staré garáže /pozemok je na liste 

vlastníctva obce/. Tento návrh našiel podporu aj u poslancov a určite sa s tým budú zaoberať 

začiatkom roka 2017 pred výberom miestnej dane. 

9. Riešenie havarijnej situácie – vybudovanie kanalizačných sieti a ČOV. Ministerstvo 

školstva nám prekvalifikovalo použitie kapitálových finančných prostriedkov zo septiku na 

ČOV. Projektovú dokumentáciu zhotovuje Ing. Salva z Bešeňovej, ktorý vyhral verejné 

obstarávanie ponúkol najnižšiu cenu  4990,- Eur za realizačný projekt.  Projekt má byť hotový 

a odovzdaný pre územné a stavebné konanie do 10.07.2016.  Starosta obce informoval, že obec 

sa určite bude musieť  podieľať na dofinancovaní celého projektu, ale  v akej výške je zatiaľ 
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otázne, výška dofinancovania  zo strany obce bude zrejmá, až keď  bude zhotovený realizačný 

projekt výstavby ČOV a kanalizačných sietí. 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 44/2016 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (( Dušan Kalis, Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, 

Anna Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 12. Rôzne 

1. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“. 

„Deň rodiny“ je naplánovaný na 26.6.2016. Starosta predniesol, čo všetko je zabezpečené: 

 Skákacie hrady pre detí 

 Zmrzlina 

 Ukážky dravých vtákov, sokoliarov z Banskej Štiavnice 

 Ukážky poslušnosti a prezentácie psovodov OR PZ Dolný Kubín, 

 Občerstvenie,  guláš, 

 Maľovanie na telo 

 Súťaže pre deti spolu s rodičmi 

 Vystúpenie detskej folklórnej skupiny Goral z Hladovky 

Starosta poprosil poslancov a zamestnancov OU Hladovka o  pomoc pri realizácii celej akcie. 

2. Správa o výsledkoch kontrol za obdobie 1.12.2015 do 31.5.2016 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016 

     Hlavná kontrolórka obce podala Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.12.2015 do 

31.5.2016. 

Zároveň predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016. 

Predkladacia správa s návrhom plánu tvorí prílohu zápisnice.  Návrh plánu kontrolnej činnosti 

bol zverejnený na  úradnej tabuli obce 26.5.2015 a neboli k nemu vznesené pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 45/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.12.2015 do 31.5.2016. 

b/  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016 

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. 

 

3. Marek Ťapák 

     Starosta obce podal informáciu, že  koncom mája 2016 navštívil našu obec  herec Marek 

Ťapák, ktorý požiadal o spoluprácu pri natáčaní a zdokumentovaní života jeho otca, ktorý bol 

rodák z Liesku. V Obci Hladovka by chcel natočiť časť polnočnej svätej omši. Pri stretnutí bola 

prítomná aj poslankyňa Anna Harmatová. 
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4. Nástup nového zamestnanca na OU Hladovka 

     Starosta konštatoval, že k 30.6.2016 zamestnancovi P. Balekovi končí pracovná zmluva 

uzavretá s obcou na základe Dohody s ÚPSVaR Námestovo, kde bol poskytovaný finančný 

príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta  pre znevýhodnených UoZ. Zo zoznamu 

nezamestnaných, ktorý bol predložený starostovi z úradu práce nikto nespĺňa podmienky. Na 

to, aby obec mohla zamestnať pracovníka formou dotácie z ESF musí byť občan nad 50 rokov, 

so základným vzdelaním  a dlhodobo nezamestnaný. Od 1.7.2016 Obec Hladovka prijme do 

pracovného pomeru nového zamestnanca.  

5. Plat starostu 

     Poslanci  prerokovali mesačný plat starostu.  S poukazom na doterajšie výsledky, pracovné 

nasadenie a aj výsledky navrhli zvýšenie platu o 30% . Aktuálna výška mesačného platu bude 

2 274 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 46/2016 - OZ  

a/schvaľuje  prerokovanie platu starostovi v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. Mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 1  v 3. platovej skupine je vo 

výške 1,98 násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok a v zmysle  § 4 ods. 2 zvýšený o 30 % s účinnosťou od 

1.6.2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 1 poslanec (Ján Korček). Návrh bol prijatý. 

 

6. Kosenie zvršku „ dolumošča“. 

Starosta predniesol poslancom, že je najvyšší čas skosiť zárez – zvršok na „dolumošču“. 

Zamestnanec na obci nestíha kosiť verejné priestranstva. Starosta poprosil, tak ako po minulé 

roky poslanca Petra Huláka, či by nám opäť nepomohli študenti z Lesníckeho učilišťa 

z Tvrdošína. Poslanec pomoc prisľúbil s tým, že nám dá vedieť v ktoré dní nastúpia. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 47/2016 - OZ  

a/ prerokovalo kosenie zvršku „dolumošča“ 

b/ schvaľuje formou objednávky kosenie zvršku „dolumošča“ študentami Lesníckeho účilišťa 

v Tvrdošíne.  

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.  

 

7. Miestnosť pre PSU 

Starosta sa vrátil k otázke z minulého OZ, ktoré sa konalo 22.4.2016 ohľadom pridelenia 

miestnosti pre PSU Hladovka.  

Po diskusii poslanci vyjadrili súhlas, že obec dá do užívania miestnosť, ktorá sa nachádza 

v spoločenských priestoroch kultúrneho domu Obce Hladovka, ale nesúhlasia so zriadením 

sídla na budove ZŠ s MŠ Hladovka 238.  

 

8. Informácie o nepridelení súpisného čísla Imrich Ševčík -  Lažiská       
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Starosta informoval OZ, že dňa 22.01.2016 pod č. 44/2016 bola podaná žiadosť 

žiadateľa p. Imricha Ševčíka, trvale bytom Čimhová 163, 027 12 Čimhová (ďalej len 

„žiadateľ“) na Obec Hladovka o určenie súpisného čísla. Obec po preskúmaní uvedenej žiadosti 

a predloženého spisového materiálu zistila, že žiadosť o určenie súpisného čísla je neúplná, 

nakoľko neobsahuje jednu z jej príloh patriacich podľa ust.   § 6 ods. 1 písm. d) vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o 

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v  znení neskorších 

predpisov medzi podstatné náležitosti predmetnej žiadosti, a to zameranie adresného bodu, 

doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku; kolaudačné rozhodnutie. 

Obec vyzvala  žiadateľa listom zn. 42-43/2016 dňa 26.01.2016, aby chýbajúce prílohy doplnil  

do 11.02.2016 v zmysle § 6 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb v  znení neskorších predpisov. Obci Hladovka nie je známe 

na základe akých činnosti alebo písomnosti došlo k rozdeleniu budovy, na ktorej je pridelené 

už súpisné číslo. Samotné súpisné číslo nie je možné prideliť tzv. stavbám, ktoré vznikli takou 

stavebnou úpravou budovy (neboli žiadne úpravy), pri ktorej sa zachováva  vonkajšie 

pôdorysné a výškové ohraničenie budovy. Dňa 12.02.2016 žiadateľ doručil doplnenie žiadosti 

listom zn. 99/2016 o prílohy: kópie kúpnych zmlúv na budovy, kópia rozhodnutia o určení 

súpisného čísla 10/2012 (budova už má súpisné číslo), kópia dokladu o vlastníctve budovy 

a originál geometrického plánu č. 378/2015 na rozdelenie budovy. Obec konštatuje, že žiadateľ 

prílohy nedoplnil ani po uplynutí lehoty, ktorú mu obec určila vo výzve č. 42-43/2016 zo dňa 

26.01.2016. Na základe uvedených skutočnosti Obec Hladovka v zastúpení PhDr. Mariánom 

Brnušákom starostom vydala Rozhodnutie zo dňa 3.3.2016, v ktorom nevyhovela žiadosti 

o určenie súpisného čísla. Starosta informoval poslankyne a poslancov, že sú aj ohlasy 

obyvateľov Obce Hladovka, že budovy stoja na ich pozemkoch a do dnešného dňa žiadateľ 

neprejavil pozemky pod budovami vysporiadať. Starosta informoval, že Obec Hladovka nebude 

vstupovať do majetkoprávných sporoch medzi vlastníkmi a žiadateľom, je to vecou vlastníkov 

a žiadateľa. 

K bodu 13 - Interpelácie poslancov 

Poslanec Marián Šprlák navrhol prečistenie kanalizačného potrubia od obchodu UNO smerom 

ulicou dole k hlavnej ceste, kanál je v niektorom mieste upchatý. Na to zareagoval aj poslanec 

Jozef Planieta, že ten istý problém je na novej ulici od V. Bonka smerom  ku Š. Pačilovi 

a zrejme až ďalej. Poslanci navrhli, že by stačil aj tlak z požiarnej cisterny. Starosta upozornil, 

že prečistenie dažďového potrubia bude problematické z dôvodu, že dažďova kanalizácia je 

uzavretá bez čistiacich šácht. Starosta osloví DHZ Hladovka, aby sa pokúsili prečistiť 

kanalizáciu. Pokiaľ dažďovú kanalizáciu nedokážu prečistiť DHZ Hladovka prečistenie sa 

vykoná prostredníctvom služby  s OVS Dolný Kubín.  

 

K bodu 14 – Záver 

Nakoľko program 4. 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:  

Jozef Planieta ..................................... 

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


