
Z á p i s n i c a  

zo 7. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 14.10.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

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: Mgr. Helena Harmatová 

   Anna Hutlasová, kontrolórka obce 

 

PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Návrh úpravy rozpočtu obce Hladovka rozpočtovým opatrením podľa predloženého návrhu 

5. Návrh rozpočtu obce Hladovka na roky 2017 – 2019 

6. Návrh VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hladovka 

7. Návrh VZN č. 3/2016 o poplatkoch za služby poskytované obcou Hladovka 

8. Dodatok k Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z 

nehnuteľností na území obce Hladovka 

9. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  

10. Rôzne 

- Príprava posedenia s dôchodcami 

- Schválenie výšky príspevku pre deti na Mikuláša 

- Schválenie/neschválenie zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o., 

Považská Bystrica 

- Žiadosť o pridelenie dotácie na rok 2017 ZŠ s MŠ Hladovka 

- Žiadosť MŠ Hladovka zmenu pracovnej doby 

- Žiadosť mesta Trstená o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým 

pobytom v obci Hladovka 

- Žiadosť o pridelenie dotácie Stolnotenisového zväzu S. Hora – Hladovka  

11. Interpelácie poslancov  

 

12. 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. plánovaného zasadnutia OZ a požiadal 

poslankyne a poslancov o doplnenie programu. 

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: Jozef Planieta 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.61/2016 - 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 –  Návrh úpravy rozpočtu obce Hladovka rozpočtovým opatrením podľa 

predloženého návrhu 

Ekonómka OU Hladovka Mgr. Helena Harmatová informovala prítomných o plnení rozpočtu 

a následne o jeho úprave.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 62/2015 - OZ  

a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce Hladovka – RO č.4 podľa predloženého návrhu 

b/ berie na vedomie v rámci rozsahu určeného OZ a poskytnutých prostriedkov zo ŠR, ESF 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Hladovka RO č.4 podľa predloženého návrhu  

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 - Návrh rozpočtu obce Hladovka na roky 2017 – 2019 

Návrh rozpočtu predložil starosta PhDr. Marián Brnušák. Informoval, že  rozpočet  na rok 

2017 tvoria okrem bežných aj kapitálové výdavky spolu s finančnými operáciami. Kapitálové 

výdavky  budú smerované na: 



1. Vyriešenie havarijného stavu ZŠ s MŠ Hladovka 238, kde sa ma vybudovať mala 

čistička.  

2. Ak budeme úspešní budú sa realizovať 3 cezhraničné projekty: 

A/ Dovybavenie cyklotrasy – „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom 

v pohraničnom regióne „ 

B/ „Jeden duch na oboch stranách hranice“ 

C/ „Požiarna bezpečnosť v mysliach obyvateľov na strane poľskej a slovenskej“  

D/ Zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu v Obci Hladovka 

E/ Zlepšenie technického vybavenia špeciálnych učební 

F/ Vybudovanie autoparku pri škole  

 

Bežné výdavky budú zhruba na tej istej úrovni ako boli v roku 2016. Zvýšenie nákladov bude 

na plat zamestnanca  a drobné úpravy. Starosta vyzval poslankyne a poslancov, aby podali 

návrhy na zmenu alebo doplnenie rozpočtu. V decembri na plánovanom obecnom 

zastupiteľstve sa už schváli konečná verzia rozpočtu na roky 2017 – 2019. Návrh rozpočtu  bude 

zverejnený na úradnej tabuli obce.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.63/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka na roky 2017 – 2019 

b/ schvaľuje Návrh rozpočtu obce Hladovka na roky 2017 – 2019 

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 6 - Návrh VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Hladovka 

Starosta informoval, že VZN  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hladovka 

je z roku 2008. VZN  č. 2/2016 sa prispôsobilo na podmienky obce a zosúladilo s právnymi 

predpismi v rámci obce Hladovka. Materiály boli poslancom a poslankyniam zaslané 

elektronicky pred zasadnutím OZ. Prebehla diskusia. Keďže poslanci a poslankyne  podstatne 

zmeny nenavrhli, starosta dal hlasovať za prijatie  Návrhu VZN č. 2/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hladovka 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.64/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Hladovka 

b/ schválilo Návrh VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 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. 3/2016 o poplatkoch za služby poskytované obcou Hladovka 

Starosta informoval, že poplatky za služby poskytované obcou sa od roku 2012 nemenili  

a nezodpovedajú nákladom obce. Niektoré poplatky za služby  poskytované obcou nie sú 



zahrnuté v sadzobníku obce oproti ostatným obciam na okolí. Návrh VZN bol poslancom 

a poslankyniam zaslaný elektronicky pred zasadnutím OZ. K bodu  prebehla diskusia. 

Porovnali sa náklady obce s poplatkami, ktoré sú v platnosti dnes. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.65/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č. 3/2016 o poplatkoch za služby poskytované obcou Hladovka  

b/ schvaľuje Návrh VZN č. 3/2016 o poplatkoch za služby poskytované obcou 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. - Dodatok k Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností na území obce Hladovka 

  

Starosta informoval, že schválenie k dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a 

vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka je nevyhnutnosť odstránenia 

špekulácii. Zmena článku III odseku 2) je presne pomenovaná a do budúcnosti predchádza 

odstráneniu pochybnosti, čo v prípade, keď daňovník nepredloží znalecký posudok na lesné 

pozemky alebo je neplatný (skončila platnosť znaleckého posudku) ako ďalej má postupovať 

správca dane. Dodatkom na základe poznatkov z iných obci sa vyrieši aj táto nedokonalosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.66/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh Dodatku k VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z 

nehnuteľností na území obce Hladovka 

b/ schvaľuje Návrh Dodatku k 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 9 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

1. Odpustová slávnosť 15.08.2016 

Starosta poďakoval  poslankyniam a poslancom, že boli nápomocní pri realizácii osláv odpustu. 

Celkové náklady na kríž a pohostenie boli vo výške 1322,74 Eur.  

 2. Komasácia 

Starosta informoval, že nie je pravda, že výzva na komplexne pozemkové úpravy pre obec 

Hladovka bola zrušená alebo bola zamietnutá. Celý proces komplexných pozemkových úprav 

na Slovensku prestal napredovať. Všetko záleží na základe kontroly z Bruselu, oprávnenosti 

čerpania eurofondov, uvoľnenia finančných prostriedkov z Bruselu. Zároveň konštatoval, že 

v súčasnosti  to nevie ovplyvniť ani povedať, kedy sa bude pokračovať na tak rozsiahlom 

projekte.  



3. Prečistenie kanálov 

Na základe pripomienok a požiadaviek občanov Obce Hladovka, ktoré predniesli poslanci na 

poslednom zasadnutí OZ sa dňa 23.09.2016  vykonalo prečistenie dažďového potrubia na úseku 

Vladislav Bonk – Pačilovci. Práca bola náročná, potrubie zanesené od všetkého možného. Pred 

prečistením boli na potrubí vytvorené kontrolné šachty v celkovom počte 16 kusov okrem tých, 

čo tam boli už vytvorené.  

4. Upratovanie okolo cyklotrasy. 

Pravidelne 1 x do týždňa sa pozbierajú a vysypú  smeti z košov na cyklotrase. Kosenie 

traktorom za pomoci rotačnej kosačky sa uskutočnilo 2 krát. 

5. DSI DATA v zmysle dodatku začala dňa 23.09.2016 s výkopovými prácami medzi dedinami 

Hladovka a Suchá Hora. Tento týždeň pokračujú vo výkopoch Čimhová – Vitanová. Koncom 

11. mesiaca by mali výkopové práce dokončiť na úseku Vitanová – Hladovka. Starosta Obce 

Hladovka informoval dotknutých  predsedov družstiev Liesek a Suchá Hora ako aj  niektorých 

užívateľov pozemkov o započatí výkopových prác. V roku 2017 sa bude v našej obci realizovať 

potiahnutie optickej siete s napojením. 

6. Príprava projektov na rok 2017 Obce Hladovka 

6.1 –„ Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“. Dovybavenie 

cyklotrasy stojanmi, lavičkami, košmi, dopravným značením a informačnými tabuľami. 

Celková hodnota projektu  25 074,64 EUR, spoluúčasť obce 1928,25 Eur. 

6. 2 - Požiarna bezpečnosť v mysliach obyvateľov poľsk. a slovensk. - postojov a spoločných 

akcií pre jej zlepšenie.  Je to projekt cezhraničnej spolupráce s Gminou Raciechowice, Obcou 

Hladovka, Vitanová a Čimhová. Ide o 5 dňový vzdelávací projekt v Gmine Raciechowice po 

10 hasičov z každej obce. Výsledok je spoločná súťaž v každej obci a získanie 10 

protipožiarnych oblekov pre každú obec. Celková hodnota projektu pre Obec Hladovka je cca 

4 816,68 EUR,  spoluúčasť obce 241,- Eur. 

 

6.3 – „Jeden duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej 

kultúry“. Je to projekt, ktorý je pripravovaný cez hlavného partnera Gminu Raciechowice. Ide 

o obnovu nášho kultúrneho dedičstva Obce Hladovka. Ak projekt prejde mali by sa reštaurovať 

1 kríž na začiatku dediny na rozmedzí katastrov Vitanová a Hladovka. Reštaurovať by sa mala 

aj socha z pieskovca Svätého Floriána pri obecnom úrade. Tretím objektom, ktorý by sa mal 

reštaurovať je kaplnka Jána Nepomuckého na nižnom konci. Celková hodnota projektu pre 

obec Hladovka bola stanovená odborníkmi z Poľska na cca 27 627,03 EUR, spoluúčasť obce 

3 052,73 Eur. 

7. Realizácia projektov  

7.1 - Ministerstvo školstva SR - Spracovaný projekt: „Rekonštrukcia osvetlenia telocvične a  

vybavenie telocvične ZŠ v Hladovke“. Obec má finančné prostriedky už na účte v celkovej 

výške 15 100,- Eur. Spoluúčasť z vlastných zdrojov je 4210,- Eur . Realizácia je plánovaná do 

konca roku 2017. 



7.2 - Obec Hladovka úspešne zrealizovala „Revitalizácia verejného priestranstva v Obci 

Hladovka“ v celkovej hodnote 13 977,60 Eur.  

7.3 - Ministerstvo financií - schválilo žiadosť o poskytnutie dotácií na individuálne potreby 

obce – „Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Hladovka“. Realizácia projektu prebieha tento 

mesiac. Z ministerstva sme dostali dotáciu 7 000,- Eur. Verejné obstarávanie vyhral živnostník 

Lukáš Bonk /najnižšia ponuka /. 

7.4 - Obec pripravuje podklady na  verejné obstarávanie – projekt „Vybudovanie ČOV + 

kanalizačnej siete pre  ZŠ s MŠ Hladovka 238“. Na uvedenú činnosť obec získala od 

ministerstva školstva celkovú čiastku 95 000,- eur. Do súťaže pôjde podľa spracovania výkazu 

výmer  suma 247 886,16- Eur. Realizácia projektu by mala prebehnúť, ak vzíde najúspešnejší 

a najlacnejší uchádzač, v letných mesiacoch. Poslanci odporúčajú, aby sa do výzvy verejného 

obstarávania zapracovali nasledovné podmienky: 

 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie sietí pred realizáciou celého 

projektu. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že 

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, 

alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.   

 Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.  

 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu rekonštrukcie stavby a to odo dňa 

prevzatia staveniska počas celej výstavby až do ukončenia diela. Fotodokumentáciu  

odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 67/2016 - OZ  

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

b/ schvaľuje, aby sa do výzvy verejného obstarávania pre projekt „Vybudovanie ČOV + 

kanalizačnej siete pre  ZŠ s MŠ Hladovka 238“ zapracovali nasledovné podmienky: 

 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie sietí pred realizáciou celého 

projektu. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že 

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, 

alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.   

 Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.  

 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu rekonštrukcie stavby a to odo dňa 

prevzatia staveniska počas celej výstavby až do ukončenia diela. Fotodokumentáciu  

odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.  

c/ poveruje starostu obce zabezpečením obhliadky rovnakej alebo podobnej čističky/ČOV/. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 



K bodu 10. Rôzne 

1. Príprava posedenia s dôchodcami. 

Posedenie  s dôchodcami je naplánované na 23.10.2016. Výpomoc starým a chorým 

spoluobčanom bude realizovaná zaužívaným spôsobom. Každý občan  nad 60 rokov obdrží 

poukážku na nákup tovaru v hodnote 15 Eur + vstupenku do Meander Thermal Park Oravice. 

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

Program zabezpečí ZŠ s MŠ a obec pohostenie spojené s občerstvením.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 68/2016 - OZ  

 

a/ schvaľuje sociálnu výpomoc-poukážku v hodnote 15 Eur na nákup tovaru + vstupenku do 

Meander Thermal Park Oravice s kritériami a spôsobom použitým v predchádzajúcom roku.  
 

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. Schválenie výšky príspevku pre detí na Mikuláša 

Blížiacou sa akciou pre detí je deň sv. Mikuláša.  

Poslanci navrhujú, aby hodnota balíčka pre dieťa bola aj tento rok 2 Eura, v súlade 

s rozpočtom obce. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 69/2016 - OZ  
a/ schvaľuje uskutočnenie predvianočného podujatia - stretnutia detí s Mikulášom  v súlade s 

rozpočtom 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. 

 

3. Schválenie /neschválenie zmluvy o manažmente projektu 

Starosta predniesol, že má záujem žiadať o finančný príspevok  na financovanie projektu 

v rámci opatrenia C Enviromentálneho fondu. K tomu je potrebné prerokovať aj Zmluvu 

o manažmente projektu s MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica, ktorá by zabezpečovala 

vykonanie verejného obstarávania a nasledovných činnosti. Zmluva obsahuje aj výšku odmeny 

za externý manažment – viď príloha. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 70/2016 - OZ 

a/ prerokovalo  Zmluvu o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit PB, s.r.o. Považská 

Bystrica. 

b/ schvaľuje Zmluvu o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit PB, s.r.o. Považská 

Bystrica. 

c/ poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o manažmente projektu so zhotoviteľom MP 

Profit PB, s. r. o. Považská Bystrica. 

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

Starosta predniesol žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov  vo výške 3 900 

Eur na mimoškolskú záujmovú činnosť pre rok 2017. 

Dotácia bude použitá na pokrytie aktivít Základnej a materskej školy. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 71/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ  vo výške 3 900 Eur 

na záujmovú činnosť pre rok 2017 

b/ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ vo výške 3 900 Eur na záujmovú 

činnosť pre rok 2017. 

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. Žiadosť MŠ Hladovka o zmenu pracovnej doby 

Riaditeľka materskej školy podľa §2 ods.6 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole 

v znení nesk. predpisov po prerokovaní so zákonnými zástupcami doručila žiadosť o zmenu 

času celodennej prevádzky  pre školský rok 2016/2017 a to od 6,30 hod. do 15,30 hod. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 72/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o zmenu času celodennej prevádzky v materskej škole  pre školský rok 

2016/2017 a to od 6,30 hod. do 15,30 hod. 

b/ schvaľuje materskej škole  zmenu času celodennej prevádzky  pre školský rok 2016/2017 

a to od 6,30 hod. do 15,30 hod. 

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. 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 61,20 Eur 

na záujmovú činnosť pre obdobie 01.10.2016 – 31.12.2016. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.73/2016-OZ 

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

výške 61,20 Eur na záujmovú činnosť.  

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie pre Mesto Trstená ako zriaďovateľa CVČ vo výške 61,20 Eur 

na záujmovú činnosť pre obdobie 01.10.2016 – 31.12.2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  



Za: 4 poslanci (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 2 (Peter Hulák, Jozef Planieta). Návrh bol prijatý. 

 

7. Žiadosť o pridelenie dotácie žiakom ŠK v stolnom tenise  S. Hora – Hladovka 

Zástupcovia ŠK v stolnom tenise  S. Hora – Hladovka podali pre rok 2017 žiadosť o poskytnutie 

dotácie pre žiakov s trvalým pobytom v obci Hladovka vo výške 1000 Eur.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 74/2015 - OZ  

a/ prerokovalo poskytnutie dotácie pre rok 2017 vo výške 1000 Eur pre žiakov ZŠ, ktorí 

reprezentujú obec Hladovka v stolnom tenise.  

b/ schvaľuje pre rok 2017 dotáciu vo výške 1000 Eur pre žiakov z obce Hladovka, ktorí 

reprezentujú obec v stolnom tenise.  

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Planieta) 

Proti: 0 

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

 

8. Správa o výsledkoch kontrol za obdobie 1.6.2016 do 30.9.2016 

Hlavná kontrolórka obce podala Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.06.2016 do 

30.9.2016.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 75/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.6.2016 do 30.9.2016. 

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. 

 

9. Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke 

 

Starosta predniesol, že  kontrolórke sa  polročne schvaľuje odmena.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 76/2016 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 05-10/2016 

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

od 05-10/2016 

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. 

 

 

  9. Návrh VZN 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka 



Starosta informoval, že Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hladovke prepočítalo režijné náklady na jedlo 

pre dospelého stravníka. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.77/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka 

b/ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 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. 

 

10. Uvoľnenie 3 izbového bytu po Gregovcoch  a obsadenie 1 izbového bytu Dávidom 

Sťahuliakom  v septembri 2016.  

Starosta informoval, že v priebehu septembra ostal voľný 1-izbový byt po rodine Jána Hutlasa 

a uvoľnil sa 3 izbový byt po Gregovcoch. Žiadosť na 3 izbový byt si dala rodina Hutlasová, 

ktorá bývala v 1 izbovom byte. Žiadosť na 1 izbový byt si podal Dávid Sťahuliak., nakoľko 

nebolo iných záujemcov bolo mu vyhovené /starosta mal ústny súhlas od 6 poslancov/. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 78/2016 - OZ  

a/ dodatočne prerokovalo žiadosť o prenájom 1-izbového bytu podanú Dávidom Sťahuliakom 

b/ schvaľuje prenájom 1-izbového bytu  Dávidovi Sťahuliakovi do 31.12.2016. Doba nájmu 

bytu sa bude predlžovať v zmysle Obč.zák.§676 ods.2 vždy na obdobie jedného roka a to od 

1.1. do 31.12. každého roka. 

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. Vzdanie sa odmeny poslanca 

Pracovníčka obce podala  informáciu, že k 30.9.2016 sa vzdal odmeny poslanca a člena komisie 

Jozef Planieta. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 79/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie Jozefa Planietu. 

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– Interpelácia poslancov 

V diskusii vystúpil poslanec Dušan Kalis, ktorý predniesol , že by sa mala opraviť kosárková 

cesta, nakoľko sú v nej veľké výtlky. Do akcie navrhol zapojiť Poľnohospodárske družstvo,  

Pozemkové spoločenstvo urbáru a Jozefa Beľu. Zároveň poslanec navrhol, aby sa vyčistil kanál,  

ktorý prechádza od hranice vitanovského katastra smerom do našej obce popri hlavnej ceste, je 

celý zanesený. Starosta podotkol, že spomínané nehnuteľnosti nie sú v majetku obce, ale sa 

pokúsi zabezpečiť stretnutia  a jednania  s Poľnohospodárskym družstvom, Pozemkovým 

spoločenstvom urbáru Hladovka ako aj so Správou ciest z Trstenej, aby sa dospelo k dohode. 

 

 

K bodu 12 - Záver 

Nakoľko program 7. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do 

diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta obce tak ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

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

 

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

 

 

Overovatelia: Jozef Planieta 

             Anna Harmatová 

 


