Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 12.05. 2017
___________________________________________________________________________

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
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prezentácia subjektu VIAC – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Záverečný účet obce za rok 2016.
Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2017.
Protest prokurátora proti ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2, 3 a 4
VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
8. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom: „Kamerový
systém obce Hladovka“.
9. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Na bicykli za
kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
10. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Vybudovanie
odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou
školou v Hladovke“.
11. Zrušenie prevádzky miestneho národného výberu bez právneho nástupcu.
12. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.
13. Rôzne
 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 21.05.2017.
 Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti z obce Hladovka – CVČ
v Trstenej.
 Žiadosť Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o súhlas s prevádzkovými hodinami
súvisiace s otvorením predajne DROBčEK
 Iné.
14. Interpelácie poslancov.
15. 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 obecného zasadnutia a požiadal poslankyne
a poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. 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: Jozef Planieta a Dušan Kalis
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. 112/2017 - 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 - Prezentácia subjektu VIAC – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Odprezentovanie výskumu mládeže v rámci okresu Tvrdošín. Hlavná myšlienka:
„Podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom
do nových nepreskúmaných arén života, či túžbu rozprestrieť krídla a letieť vysoko“.
Podpora mladým pri budovaní ich vlastnej budúcnosti je postavená na štyroch základných
pilieroch:
V – verità = pravda – prináša slobodu
I – ispirazione = inšpirácia – dáva slobode Ducha
A – adrenaline = adrenalín – dvíha slobodu z komfortu
C – omunità = spoločenstvo – overuje pravosť slobody

1. Oblasť rozvoja mládeže





zmysluplné využitie voľného času
participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu
rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva
neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj osobných kompetencií
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2. Oblasť podpory mládeže


inklúzia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 113/2017-OZ
a/ prerokovalo Prezentáciu subjektu VIAC – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
b/ berie na vedomie Prezentáciu subjektu VIAC – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
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 - Záverečný účet obce za rok 2016.
Záverečný účet obce za rok 2016 bol zverejnený dňa 26.apríla 2017 na vývesnej tabuli.
K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór obce
konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a
odporúča schváliť s výrokom „bez výhrad“.
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. 114/2017-OZ
a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2016
b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce
Hladovka za rok 2016.
c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 225 192,32 Eur.
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 - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2017.
Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka, ktorá prítomným poslancom
obecného zastupiteľstva predložila čerpanie rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za
I.Q.2017. Jednotlivé položky sa plnia priebežne.
Poslanci boli informovaní o Úprave rozpočtu obce - RO č.1 v rámci rozsahu určeného OZ
a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.
/Obec zakúpila na kosenie veľkých plôch traktorovú kosačku v cene 3 113,- Eur.
Realizácia projektu PL/SK: “Jeden duch po oboch stranách....“/
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.115 /2017-OZ
a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2017
b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2017
c/ berie na vedomie RO č.1 v rámci rozsahu určenom OZ a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.
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 7 - Protest prokurátora proti ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2,
3 a 4 VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Starosta informoval, že dňa 9.3.2017 bol obci Hladovka doručený protest prokurátora proti
ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2, 3 a 4 VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Prokurátor z odvodňuje, že obec nemôže ísť nad rámec zákona a nemôže upraviť vlastným
nariadením práva a povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu, pretože tieto sú už
upravené zákonom č. 442/2002 Z. z., konkrétne v ustanovení § 17. Je to článok 2 ods. 1 a 2
spomínaného VZN 3/2014. Prokurátor v proteste ďalej odporúča zrušiť celý článok 6 ods. 1, 2,
3 a 4 týkajúcich sa zneškodňovanie obsahu žúmp. Obec nemôže vlastným nariadením určiť
vlastníkovi, prevádzkarovi žumpy povinnosti, keďže obec zákon nesplnomocňuje vo veci
úpravy povinnosti vlastníkov a užívateľov žúmp. Starosta odporúča sporné ustanovenia
článkov vo VZN č. 3/2014 zrušiť.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 116/2017-OZ
a/ prerokovalo Protest prokurátora proti ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2, 3
a 4 VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
b/ berie na vedomie Protest prokurátora a zároveň vyhovuje protestu prokurátora.
c/ zrušuje ustanovenie článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2, 3 a 4 VZN č. 3/2014 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok.
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.
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K bodu 8 - Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom:
„Kamerový systém obce Hladovka“.
Dňa 05.05.2017 starosta obce podal žiadosť na projekt „Kamerový systém v Obci
Hladovka“. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 sa podala na Okresnom úrade v Žiline. Finančné
prostriedky ak budeme úspešní by mali byť uvoľnené z kapitoly Ministerstva vnútra SR.
Hodnota celého projektu je 20 458,16 Eur. Napojenie celého systému by malo byť
prostredníctvom optickej siete cez prevádzkovateľa DSI DATA. Starosta informoval, že OZ by
malo schváliť/neschváliť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 20% z celkových
výdavkov na projekte.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.117/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017
na projekt „Kamerový systém v Obci Hladovka“ a zároveň spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov
b/ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 „Kamerový systém v Obci Hladovka“
a zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov minimálne vo výške 20 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Dušan Kalis). Návrh bol prijatý.
K bodu 9 - Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Na
bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
V Dolnom Kubíne bola dňa 22.3.2017 podpísaná Partnerská dohoda o spolupráci na
spoločnom projekte: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
Projekt sa bude realizovať v druhej polovici roku 2017. Celková výška projektu na úseku
cyklotrasy v k. ú. Hladovka predstavuje čiastku 24 364,64 Eur. Obec Hladovka by sa mala
podieľať na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových nákladov projektu. V tomto projekte
sú zapojené mesta a dediny z Poľska a zo Slovenska a to Zakopane, Poronín, Koscielisko,
Czarny Dunajec, Dolný Kubín, Trstená, Farský úrad Trstená, Liesek, Hladovka a Suchá Hora.
Starosta vyzval poslankyne a poslancov k vyjadreniu. V rámci projektu bude dovybavená
cyklotrasa stojanmi, lavičkami, košmi, dopravným značením a informačnými tabuľami.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.118/2017 - OZ
a/ prerokovalo spolufinancovanie z vlastných zdrojov projektu: „Na bicykli za kultúrnym
a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
b/ schvaľuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“
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
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Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu 10 - Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom
„Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole
s materskou školou v Hladovke“.
Obec Hladovka obdŕžala dňa 5.5.2017 od Žilinského samosprávneho kraja pozitívnu správu
k projektovému zámeru: „Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického vybavenia
v Základnej škole s materskou školou v Hladovke“. Pozitívna správa nezaručuje obci
automatické schválenie predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
vyhlásenej riadiacim orgánom. Obec musí predložiť do cca 15.6.2017 vypracovaný projekt,
ktorý potom bude v procese schvaľovania. Projekt nemusí byť podporený Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Starosta obce dáva na schválenie spolufinancovanie
projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových nákladov projektu .
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.119/2017 - OZ
a/ prerokovalo spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov na „Vybudovanie odborných
učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke“.
b/ schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie odborných učební vrátane
ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách v znení aktualizácie č.2, Kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 514,62 eur rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 1 poslanec (Dušan Kalis). Návrh bol prijatý.
K bodu 11 - Zrušenie prevádzky miestneho národného výberu bez právneho nástupcu.
Starosta obce informoval o doručenom upozornení Okresného súdu Žilina, že v obchodnom
registri Okresného súdu Žilina je zapísaný subjekt Miestny národný výbor v Hladovke, ktorý
bol pôvodne ako drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri, pričom na základe
prechodného ustanovenia § 768 Občianskeho zákonníka sa zápisy v podnikovom registri
vedené podľa Hospodárskeho zákonníka považujú za zápisy v obchodnom registri podľa
Občianskeho zákonníka. Ďalej informoval, aby zriaďovateľ (právny nástupca) zapísaného
subjektu v zmysle § 5 ods.1 zákona 530/2003 o obchodnom registri v spojení s § 11 ods. 4 písm.
l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v spojení s § 21 ods. 1 a ods. 13 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podal na Okresnom súde v Žiline návrh na výmaz
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drobnej prevádzky Miestneho národného výboru v Hladovke z obchodného registra.
K vymazaniu drobnej prevádzky je potrebné doložiť rozhodnutie obecného zastupiteľstva
o zrušenie miestneho národného výboru bez právneho nástupcu pod vložka č. 10092/L-Zbl. Ak
tak fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby nebude konať – nepodá
návrh na výmaz z obchodného registra môže dostať sankciu až do výšky 3 310,- Eur.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 120/2017 - OZ
a/ prerokovalo zrušenie drobnej prevádzky Miestneho národného výboru v Hladovke pod
vložkou č. 10092/L-Zbl bez právneho nástupcu
b/ schvaľuje zrušenie drobnej prevádzky Miestneho národného výboru v Hladovke pod vložkou
č. 10092/L-Zbl bez právneho nástupcu
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis,Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna
Harmatová, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslanci. Návrh bol prijatý.
K Bodu 12 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce:
1. Komasácia
Ministerstvo vnútra SR zrušilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, nielen Obci Hladovka,
ale všetkým katastrálnym územiam zahrnutým do pozemkových úprav. Projekty má posúdiť
Úrad pre verejné obstarávanie. Starosta prehlásil, že urobí všetko preto, aby sa celý projekt
Komplexné pozemkové úpravy v k. ú. Hladovka dotiahli do úspešného konca.
2. Výber miestnych daní a poplatok za komunálny odpad
Výber miestnych daní k 10.05.2017 bol na úrovni 78%. Miestne dane sa k spomínanému
dňu vybrali vo výške 17 793,77 Eur. Je potrebne ešte vybrať od občanov 32%, čo predstavuje
5 084,45 Eur.
3. Odvoz veľkoobjemových kontajnerov.
Obec Hladovka zabezpečila dňa 3.5.2017 odvoz dvoch veľkoobjemových kontajnerov
komunálneho odpadu /nábytok, koberce, matrace, gauče a iné/. Odpad sa odviezol na skládku
TS Ružomberok. Odvoz zabezpečovali Zberné suroviny OMOS Liesek. Naspäť sa doviezol
štrk z Ružomberka 12 ton na zasypanie výtlkov na cesty. Účelom obce je vytvorenie
podmienok pre občanov Hladovky na triedenie a následne zabezpečenie odvozu komunálneho
alebo iného odpadu aj za cenu zvýšených nákladov obce.
4. Vysporiadanie cesty poza domami.
Starosta opäť apeloval na poslancov OZ, aby boli nápomocní, oslovili svojich príbuzných,
svoje okolie, aby vlastníci prišli podpísať zmluvy o odpredaji. Kúpnu zmluvu postupne
podpisujú občania obce a do dnešného dňa ju podpísalo cca 65%.
5. DSI DATA v zmysle dodatku pokračuje v príprave na vydaní územného
a stavebného povolenia výstavby optického káblu v obci.
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V mesiaci apríl 2017 bol prostredníctvom DSI DATA natiahnutý optický kábel po stĺpoch
okolo hlavnej cesty a ulica okolo školy. Otázne je ako sa bude ťahať kábel na novej ulici a pod
Ogrodami. Ak sa bude zakopávať obec to musí urobiť na vlastné náklady. DSI DATA urobila
rozpočet na dve varianty, koľko by to stalo obec. Varianta č. 1 - celkove náklady pokiaľ by sa
predlžovali stĺpy by to vyšlo na čiastku 10 093,53 eur s DPH. Varianta č. 2 – zakopanie do
zeme celkové náklady 20 552,53 Eur. Je potrebne sa rozhodnúť, ktorú variantu bude obec
presadzovať. Záleží aj na dohode s DSI Data, akú spoluúčasť bude musieť vložiť z celkových
nákladov pri realizácii projektu buď varianta č. 1 alebo 2.
6. Dotácia
Obec Hladovka na základe žiadosti, ktorá bola smerovaná na ŽSK v mesiaci marec dostala
na spoločenskú akciu - 60. výročie detského folklórneho súboru Goral dotáciu 748,- Eur.
Starosta skonštatoval, že žiadosť bola podaná na maximálnu čiastku 1 500,- eur, dostali sme
však polovicu 748,- Eur.
7. Repasácia hasičského vozidla
Obec získala repasované hasičské vozidlo CAS 32 TATRA 148 v hodnote 118 033,86,- Eur.
Akcia sa uskutočnila dňa 28.04.2017 a bola zvládnutá k spokojnosti občanov a starostu obce
ako aj pozvaných hosti.
8. Výzva na hasičskú zbrojnicu
Obec Hladovka na základe predbežnej výzvy spracovala dokumentáciu na opravu hasičskej
zbrojnice vo výške 38 858,68 Eur. Druhý variant - postavenie novej hasičskej zbrojnice
predpokladaná čiastka cca 145 000,- Eur. Výzva na rekonštrukciu, prístavbu alebo nadstavbu
hasičskej zbrojnice vyjde v druhej polovici roku 2017 alebo začiatkom roku 2018.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 121/2017 - 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 13. Rôzne
1. Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“.
„Deň rodiny“ je naplánovaný na 21.5.2017. Starosta predniesol, čo všetko je zabezpečené:







Skákanie hrady pre detí – 3 druhy
Zmrzlina, cukrová vata
Detské štvorkolky a autíčka
Aquazorging – nafúknuté gule v bazéne s vodou
Ukážky poslušnosti a prezentácie psovodov OR PZ Dolný Kubín,
Občerstvenie, guláš
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Maľovanie na telo, tváre
Vystúpenie deti z materskej škôlky z Hladovky a detskej folklórnej skupiny Goral
z Hladovky
O2 Slovakia bude mať stánok 5 x 5 m a nafukovaciu atrakciu 3 x 3 m

Starosta poprosil poslancov a zamestnancov OU Hladovka o pomoc pri realizácii celej akcie.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre CVČ
Starosta informoval, že mesto Trstená v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve požiadalo Obec Hladovka o poskytnutie dotácie v celkovej
výške 102,- Eur na záujmovú činnosť.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 122/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre CVČ
b/ neschvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre CVČ.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 3 poslanci ( Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová)
Proti: 1 poslanec (Peter Hulák)
Zdržal sa: 3 poslanci ( Dušan Kalis, Jozef Planieta, Ján Korček). Návrh nebol prijatý.
3. Žiadosť Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o súhlas s prevádzkou
a prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne DROBčEK.
Starosta informoval, že dňa 27.04.2017 bola na obec Hladovka doručená žiadosť od
p. Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o odsúhlasenie prevádzkových hodín predajne –
obchodu s rozličným tovarom s miestom podnikania Hladovka 308.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 123/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o súhlas s prevádzkou a
prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne DROBčEK
b/ schvaľuje žiadosť Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o súhlas s prevádzkou
a prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne DROBčEK.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec. Návrh bol prijatý.
4. Žiadosť o prijatie do zamestnania - Patrícia Škrabeková
Starosta predniesol, že na obecný úrad bola Patríciou Škrabekovou podaná žiadosť o prijatie
do zamestnania na miesto administratívny pracovník. Obec Hladovka nemá voľne miesto na
obsadenie spomínanej funkcie. Obec v súčasnosti nepotrebuje vytvoriť nové pracovné miesto
v administratívnej činnosti.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 124/2017 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť o prijatie do zamestnania - Patrície Škrabekovej
b/ berie na vedomie a eviduje žiadosť o prijatie do zamestnania na OÚ Hladovka.
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslanec. Návrh bol prijatý.
5. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2017 do 30.04.2017
Hlavná kontrolórka obce podala Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2017
do 30.4.2017.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 125/2017 - OZ
a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2017 do 30.4.2017.
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.
6. Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke
Starosta predniesol, že hlavnej kontrolórke sa polročne prehodnocuje odmena.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 126/2017 - OZ
a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 11/2016 do 04/2017
b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie
od 11/2016 do 04/2017.
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka Anna Hutlasová, ktorá oboznámila
poslankyne a poslancov s činnosťou II. polroku 2017. Starosta vyzval poslancov o doplnenie,
alebo zmene plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017. Zo strany poslancov nebola
navrhnutá žiadna zmena.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.127/2017 - OZ
a/ prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
b/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
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.
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8. Určenie a doplnenie členov do Rady školy za Obec Hladovka
Starosta informoval, že končí štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka.
Za obec boli navrhnutí poslanci: Jozef Planieta, Peter Hulák a Dušan Kalis.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.128/2017 - OZ
a/ prerokovalo členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ za Obec Hladovka.
b/ deleguje členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ: Jozefa Planietu, Petra Huláka a Dušana Kalisu.
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 13 - Interpelácie poslancov
K bodu 14 – Záver
Nakoľko program 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.................................................
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