
Z á p i s n i c a  

zo 8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 09.12.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

 Peter Hulák 

 Mária Skorušová 

 Anna Harmatová 

 Jozef Planieta 

 

 

Neprítomný: Marián Šprlák – PN 

           Dušan Kalis - PN 

Ďalší prítomní: Mgr. Helena Harmatová 

   Anna Hutlasová, kontrolórka obce 

 

 

PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Úprava rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2016 

5. Čerpanie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 3.Q. 2016 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
7. Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka. 
8. Rozpočet obce Hladovka na roky 2017 – 2019 

9. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

10. VZN obce Hladovka č. 1/2016 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  1/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka 

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

12. VZN č. 3/2016 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške dotácie 

na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

13. VZN obce Hladovka č.4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

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

14. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  

15. Rôzne 

- Schválenie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2017 

- Predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017 

- Predlženie zmluvy ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. 

zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka 

- Žiadosti o prenájom bytu  

16. Interpelácie poslancov  

17. 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 5 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom 8. 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 5 poslancov (Ján Korček, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ján Korček, 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. Poslanec Kalis vzniesol opäť návrh, aby starosta zrealizoval 

stretnutie užívateľov Košárkovej  komunikácie / PD, J.Beľa,Urbár/, nakoľko v ceste sú výtlky 

a je potrebné čím skôr to opraviť. Poslanci navrhli, že bude lepšie ak dotknutí budú prizvaní na 

najbližšie zasadnutie OZ. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.80/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

c/ súhlasí s prizvaním dotknutých osôb, z dôvodu opravy Košárkovej cesty 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
 

K bodu 4 –  Úprava rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2016. 

 

     Ekonómka obce a ekonómka ZŠ s MŠ informovala prítomných o plnení rozpočtu a následne 

o jeho úprave.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 81/2016 - OZ  

a/  prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2016  

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2016 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K Bodu 5 – Čerpanie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 3.Q.2016 

OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za obec a ZŠ s MŠ k 30.9.2016. 



Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 82/2016 - OZ  

a/ prerokovalo čerpanie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 3.Q.2016 

b/ schvaľuje čerpanie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 3.Q.2016 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 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 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 

     Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka  Anna Hutlasova, ktorá oboznámila 

poslankyne a poslancov s  činnosťou  1. polroku 2017. Starosta vyzval poslancov o doplnenie, 

alebo zmene plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017. Zo strany poslancov nebola 

navrhnutá žiadna zmena.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.83/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 

b/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

K bodu 7 - Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka. 

     Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka vypracovala a predložila 

hlavná kontrolórka  Anna Hutlasová. Zmenou legislatívy, metodiky a  opodstatnenou 

požiadavkou  bolo potrebné vypracovanie pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Hladovka . 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.84/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka. 

b/ berie na vedomie  Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 8 - Rozpočet obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2017 – 2019. 

     Starosta konštatoval, že návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom 

obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením  

/ zverejnený na internetovej stránke obce dňa 16.11.2016 /.  E-mailovou poštou každý 

poslanec dostal návrh rozpočtu. Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani 

pripomienka. Rozpočet je vyrovnaný a priority obce zohľadnené. 

Hlavná kontrolórka obce dala stanovisko k rozpočtu v ktorom konštatuje, že celkový rozpočet 

je zostavený ako vyrovnaný  a spracovaný bol v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 

a internými predpismi obce. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.85/2016 - OZ  

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

b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hladovka na rok 2017 



c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka bez programovej štruktúry na rok 2017 

d/ berie na vedomie Rozpočet obce pre roky 2018-2019. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 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 – Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

 

     Starosta informoval, že na 7. zasadnutí bolo navrhnuté VZN, ktoré bolo odsúhlasené 

poslancami. Pracovníčka úradu Ľubomíra Kalisová sa zúčastnila školenia a získanými 

informáciami upresnila,  že obecne úrady nemajú vydávať VZN za služby poskytované obcou, 

ale má to byť formou Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. Z tohto 

dôvodu bude Obec Hladovka  postupovať v zmysle Sadzobníka úhrad za poskytované služby. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.86/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hladovka. 

b/ berie na vedomie Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Hladovka.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 10 – VZN obce Hladovka č. 5/2016 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  1/2015 o 

podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka. 

 

     Starosta informoval, že schválenie  VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. Obec mení a dopĺňa VZN 1/2015 na základe poznatkov 

z iných obci sa vyrieši aj táto nedokonalosť. Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  

a na úradnej tabuli obce dňa 16.11.2016. Nikto z občanov nepodal návrh ani pripomienku 

k pripravovanému VZN.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.87/2016 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.1/2016, ktorý mení a dopĺňa VZN č.  1/2015 o podmienkach určovania 

a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka 

b/ schvaľuje VZN č.1/2016 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  1/2015 o podmienkach určovania a 

vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 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 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. Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  a na úradnej tabuli 

obce dňa 16.11.2016. Prebehla diskusia. Keďže k  uvedenému návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky 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.88/2016 - OZ  

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

b/ schvaľuje VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 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 - VZN č. 3/2016 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o 

výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce 

Hladovka. 

Návrh bol zverejnený na stránke obce Hladovka 16.11.2016.  Do dnešného nebola vznesená 

žiadna požiadavka ani pripomienka.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.89/2016 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 3/2016 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške 

dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

b/ schvaľuje VZN č. 3/2016 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške 

dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 13 - VZN obce Hladovka č.4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hladovka.  

Návrh VZN bol zverejnený  na internetovej stránke  a na úradnej tabuli obce. Nikto z občanov 

nepodal návrh ani pripomienku k pripravovanému VZN.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.90/2016 - OZ  

a/ prerokovalo VZN obce Hladovka č.4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

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

Hladovka.  



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

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

Hladovka.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 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 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce 

1. DSI DATA položila káble a ukončila výkopové práce v k. ú. Hladovka. V roku 2017 sa bude 

v našej obci realizovať potiahnutie optickej siete s napojením na základe žiadosti občanov. 

2. Komasácia 

Starosta informoval, že ak sa nič nestane  v prvých mesiacoch roku 2017 by mala PPA agentúra 

podpísať s Ministerstvom Vnútra zmluvu o realizácii. Následne Ministerstvo vnútra by malo 

podpísať zmluvy s jednotlivými k. ú. obci, ktoré boli začlenené do komplexných pozemkových 

úprav. Pred týmito úkonmi by mala byť v mesiacoch december 2016 až január 2017 vypísaná 

výzva. Celý proces komplexných pozemkových úprav na Slovensku napreduje, ale veľmi 

pomaličky.  

3. Príprava a posedenie s občanmi obce nad 60 rokov – úcta k starším ľudom pri príležitosti 

mesiaca október. 

4. Obhajoba dohodovacieho konania pre ZŠ s MŠ Hladovka. 

5. Reparácia hasičského auta TATRA 148. 

Dňa 07.11.2016 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a DHZ Bratislava Obec 

Hladovka odovzdala na reparáciu hasičske auto Tatra 148. Auto bolo odovzdané na kompletnú 

generálku fa THT Slovensko S.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava. Reparácia spomínaného 

vozidla sa vykonáva  v Liptovskom Hrádku. Predpokladaná hodnota reparácie cca 155 000,- 

Eur. Po kompletnej generálnej oprave by mali odovzdať Tatru 148 v mesiacoch február až 

marec 2017.  

6. Príprava a realizácia akcie „Mikuláš“ dňa 05.12.2016. 

7. Úspešne sa zrealizovala „Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Hladovka“. 

8. Práca na projekte oblasti Rozvojového odpadového hospodárstva na činnosť: Predchádzanie 

vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov. 

9. Práca na verejnom obstarávaní – projekt „Vybudovanie ČOV + kanalizačnej siete pre  ZŠ 

s MŠ Hladovka 238“. Do súťaže podľa spracovania výkazu výmer vstupuje suma 210 536,58 



Eur bez DPH. Realizácia projektu by mala prebehnúť, ak vzíde najúspešnejší a najlacnejší 

uchádzač, v letných mesiacoch  6 – 7/ 2017. Prvé vyhodnotenie ponuky bude 29.12.2016. 

10. Oprava osvetlenia v telocvični. 

Na požiadanie a na základe dohody medzi starostom obce a predsedom stolnotenisového zväzu 

p. Santerom obec vykonala výmenu 4 nefunkčných svietidiel v telocviční. Dana skutočnosť 

bola konzultovaná aj s niektorými poslancami OZ Hladovka.  

11. Oprava  rozhlasu a svietidiel na zadnej ulici, kde bývajú Gonšorovci, Bušovci. 

12. Zabezpečenie školenia pre DHZ Hladovka – základný kurz. 

Starosta informoval, že v dňoch 28.-30.12.2016 sa v Suchej Hore uskutočni školenie pre 

hasičov v oblasti základného kurzu. Obec Hladovka spolu po dohode DHZ Hladovka vysiela 

na vyškolenie v oblasti hasičskej ochrany obyvateľstva obce 17 členov na základný kurz. Cena 

za vyškolenie – absolvovanie základného kurzu na 1 hasiča predstavuje sumu 30,- eur. Celkovo 

bude vyškolených 17 členov DHZ Hladovka. Pre fungovanie DHZ Hladovka je nevyhnutne 

základné vyškolenie a je to povinnosťou obce. Do budúcnosti je potrebne ešte vyškoliť 

veliteľov jednotiek, strojníkov ako aj školenie vodičov, ktorí používajú špeciálne zvukové 

a svetelné zariadenia.  

13. - Prevencia obhliadky domácnosti hliadkami DHZ Hladovka. 

Dňa 10.12.2016 vykonajú kontrolu domácnosti a  hospodárskych budov hliadky DHZ 

Hladovka v zmysle poverenia starostu obce. V zmysle zákona je obec povinná raz za 5 rokov 

prejsť všetky obydlia za účelom obhliadky a predchádzania vzniku požiaru. V obci Hladovka 

nebola vykonaná kontrola DHZ cca 11 rokov. Účelom hliadky je odstránenie nedostatkov, aby 

sa predišlo vzniku požiarov a tým značným škodám na majetku nielen vlastníkov budov, ale aj 

susedných budov. 

Starosta dal do pozornosti, že  tento rok 2016 Obec Hladovka získala formou dotácií: 

 Iveco Dayli - 114 800,- Eur 

 Havarijný stav ZŠ Hladovka - 60 000,- Eur 

 Rekonštrukcia telocvične - 15 100,-. Eur 

 Revitalizácia verejného priestranstva - 5 000,- eur 

 Dotácia od Ministerstva financií  - 7 000,- eur 

   201 900,- eur 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 91/2016 – OZ 

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

 

K bodu 15 – Rôzne 

 

15.1.Schválenie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2017. 



      Nájomníci si požiadali o predĺženie nájomných zmlúv na ďalší rok 2018. Starosta 

informoval, že do dodatkov by sa mali zapracovať drobné opravy, ktoré súvisia s používaním 

zariadení v bytových domoch, nakoľko sa nevytvára fond opráv. Obyvatelia sa správajú 

disciplinované. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.92/2016 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2017 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2017 

c/ poveruje starostu podpísaním dodatku k nájomným zmluvám na bytove jednotky v bytovom 

dome 198 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 4 poslanci (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec / Peter Hulák/. Návrh bol prijatý. 

 

15.2.Predĺženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017. 

Starosta obce navrhol poslancom, aby bola predĺžená zmluva na odhŕňanie snehu 

Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom Suchej Hore. Cena za odhrňovanie zostala 

nezmenená už niekoľko rokov. Službu PD  vykonáva na pokyn starostu pri snehovej pokrývke 

5 – 7 cm alebo podľa potreby. Za vlaňajší rok 2015 obec Hladovka zaplatila 

poľnohospodárskemu družstvu za celú sezónu 1462,12 Eur. Mnohé obce platia za odhŕňanie 

snehu aj keď sneh nie je a dohoda je urobená na sezónu z dôvodov, že oni musia držať 

zamestnanca aj techniku v prípade kalamít a plánovania udržateľnosti pracovníkov.  

Starosta obce vyzval poslancov a poslankyne ak majú iný návrh nech ho podajú. 

Najdôležitejšia je kvalita služby a cena.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.93/2016 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017 

b/ schvaľuje predĺženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017 

c/ poveruje starostu podpísaním zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Suchá Hora 

a obcou na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

15.3.Predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona č. 

40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka. 

     Starosta informoval, že je potrebne predĺžiť do 31.12.2016 dodatočne zmluvu o výpožičke 

pracovného stroja Ursus – Ostrovek K 162 a poľnohospodárskeho traktora Zetor /7011 

s nákladným prívesom BSS za účelom prác potrebných pre obec z dôvodu, že obec 

nedisponuje zo žiadnou mechanizáciou. V mesiaci október a november 2016 sa vykonávali 

práce spojené s drvením, odvozom materiálu, s rovnaním terénu okolo školy a pod 

Kopanicami, ako aj čistením cyklotrasy atď. Do budúcnosti ak budeme úspešný v projektoch 

sa tento problém vyrieši. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.94/2016 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona 

č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka do 31.12.2016 



b/ schvaľuje predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona č. 

40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka 
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.4. Žiadosti o nájomné byty. 

     Starosta informoval, že obec eviduje 3 uchádzačov o nájomné byty v bytovom dome 198. 

Všetci uchádzači majú záujem o 3 izbové byty. Obec Hladovka bude informovať uchádzačov 

o byty, že sú obsadené a keď sa uvoľnia budú včas informovaní. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.95/2016 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198. 

b/ berie na vedomie žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198 
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.5. Informácie o výroku audítora. 

 

Ekonómka Harmatová oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.96/2016 - OZ  

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

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 16– Interpelácia poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

K bodu 17 - 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: Ján Korček 

Mária Skorušová 
 


