
1 
 

Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 03.08.2018  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Marián Šprlák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Dušan Kalis – PN 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q. 2018. 

5. Úprava rozpočtu –RO č.3. 

6. Povinnosti spojené s komunálnymi voľbami. 

7. Aktuálne informácie starostu od posledného OZ.  

8. Rôzne 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Odpustová slávnosť pri kríži nad Grapou, dňa 

19.08.2018. 

 Informácie o projekte „Oprava chodníka v Obci Hladovka pri štátnej ceste II/520“. 

 Informácie o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“. 

 Informácia o projekte „Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického 

vybavenia v ZŠ s MŠ. 

 Informácie o projekte Betlehem. 

9. Interpelácie poslancov.  

10. Záver.  

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 6 poslancov sú prítomní 6 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 6 poslancov (Ján Korček, 

Marián Šprlák, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta). 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ján Korček 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. 198/2018 - 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, Marián Šprlák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4. - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q. 2018. 

Starosta odovzdal slovo účtovníčkam Obce a ZŠ s MŠ Hladovka, ktoré prítomným poslancom 

obecného zastupiteľstva predložili čerpanie rozpočtu za 2.Q.2018.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.199 /2018-OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q. 2018. 

b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 2.Q.2018. 

  

K bodu 5. - Úprava rozpočtu – RO č.3 

     Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce - RO č.3 v rámci rozsahu určeného OZ 

a tiež poskytnutých prostriedkov zo ŠR. Hlavnou položkou úpravy je navýšenie čerpania z 

rezervného fondu na dofinancovanie kapitálových výdavkov o čiastku 37 210 Eur a to na 

zakúpenie Betlehema, vybudovanie odborných učební v ZŠ a zakúpenie osobného automobilu 

pre obec. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.200 /2018-OZ 

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu. 

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

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.3 v rámci ktorého je aj čerpanie z rezervného fondu na 

dofinancovanie kapitálových výdavkov o čiastku 37 210 Eur. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Povinnosti spojené s komunálnymi voľbami 

     Starosta informoval poslancov, že na sobotu 10. novembra 2018 sú vyhlásené voľby do 

orgánov samosprávy obce a z toho vyplývajú určite povinnosti.  

Do 17.8.2018 je potrebné určiť počet obvodov, počet poslancov a úväzok starostu obce. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.201/2018-OZ 

a/ berie na vedomie informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obce. 

b/ určuje volebný obvod č.1. 

c/ určuje na celé nasledujúce  volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov –sedem,  

v súlade §11 ods.3 písm.d/ zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. 

d/ určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Hladovka na plný úväzok,  

v súlade s §11 ods.4 písm.i/ zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 7 - Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce.  

     Starosta obce informoval o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia. Informácie sa týkali 

nasledovného:  

  

- Ukončenie realizácie projektu „Kamerový systém obce Hladovka“. Obec Hladovka má 

celkovo 16 kamier, ktoré monitorujú Obec Hladovka a to vstupy a výstupy z obce a do obce, 

ZŠ Hladovka a okolie, okolo cintorína, skládku stavebného materiálu. Kamery sú spustené a 

majú sa podieľať na prispení bezpečnosti nielen zdravia ale aj majetku obyvateľov obce. 

- Odmeňovanie poslancov – starosta upozornil na legislatívnu zmenu limitujúcu výšku odmeny 

poslanca, ale vzhľadom na aktuálne výšky odmien poslancov obecného zastupiteľstva v obci si 

to nevyžaduje zmenu zásad odmeňovania.  

- Obec získala dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor obce vo výške 3 000 Eur od DPO a 

aktuálne prebieha dodanie materiálu v zmysle cenovej ponuky a nákupu vybavenia pre hasičov.  

- O aktuálnej situácii v konaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF v rámci výzvy 

OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov spoločne pod hlavičkou Združenia miest a obcí Horná 

Orava starosta informoval, že žiadosť bola úspešná. Zo strany ZMOHO boli dodané podklady 

k uzatvoreniu zmluvy a dokumentácia verejného obstarávania. Kompostéry budú na príslušné 

obce rozdelené podľa počtu obyvateľov a obce si určia postup pridelenia domácnostiam. 

Starosta navrhol využiť v tomto zásluhovosť a uprednostniť aktívne domácnosti v nakladaní s 

odpadom. Pre obec Hladovka bude dodaných 91 komposterov v celkovej vysúťaženej cene 11 

544,26 Eur, kde  spoluúčasť Obce Hladovka je vo výške 932 Eur. 

- Obec Hladovka získala od Ministerstva financií dotáciu na Rekonštrukciu – stavebné úpravy 

kultúrneho domu vo výške 13 500 Eur. Realizácia prebehne  v roku 2019. 

- Obec vykonala stavebné úpravy  na podklade vytýčenia komunikácie Pod Ogrodami. Stiahla 

sa ornica, využil sa materiál z cesty, ktorú opravuje ŽSK – doviezlo sa  169 Tatier, 70 ton štrku 

dokúpila obec a vznikla komunikácia  o šírke 8m. Náklady za zemné práce sú vo výške 5 745 

Eur a za nákup kameniva cca 2 000 Eur. 

- V počte 35 ks sa objednala  publikácia „Čarovná Orava“ v celkovej hodnote 577 Eur. 

V publikácii  sú prezentované všetky obce na Orave, teda aj naša obec. 

- Vyčistil sa rigol na Dolumošču v celkovej dĺžke 753m. Správa ciest Dolný Kubín dodala  48 

ton štrku, ktorý sa použil na násyp odplavených kociek a zeminy pod záhradami. Celkové 

náklady sú 1 700 eur. Na oplátku SC Dolný Kubín vykonala  čistenie rigolov na ulici Za 

domami. 

- Vypracováva sa nový GP na okolie Obecného úradu a materskej školy.  
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- Zakúpil sa spotrebný materiál do kultúrneho domu, konkrétne do kuchyne v celkovej hodnote 

2 030 Eur. 

- Obec zakúpila novú vibračnú dosku – žabu 120 kg v hodnote 561 Eur. 

- Vyčistilo sa potrubie pod základnou školou a vykonali  sa kamerové skúšky. 

- Deň rodiny bol úspešný. Starosta obce sa poďakoval poslankyniam, poslancom, ale aj 

zamestnancom OÚ Hladovka, Červenému krížu a DHZ Hladovka za účasť a pomoc pri 

organizovaní tohto dňa. Celkove náklady boli 3307 Eur. 

- Starosta informoval, že v mesiaci jún  sa vykonala oprava výtlkov v Obci Hladovka v sume 

1892  Eur 

- Obec zorganizovala vytrhnutie starých jaseňových koreňov na cintoríne a dovoz zeminy za 

účelom budúcej výstavby kríža.  

- Komasácia - ministerstvo pôdohospodárstva ma odoslať výsledky VO na kontrolu UVO. 

Prísľub ministerstva je, že tento rok by mala byť podpísaná zmluva s výhercom a mali by sa 

robiť všetky prípravy na realizáciu diela – komplexne pozemkové úpravy. 

-     Obec Hladovka zabezpečila dňa 7.5.2017 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 25 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.  

- Starosta informoval poslancov, že k 1.9.2018 končí Spoločný stavebný úrad Trstená. 

V pondelok sa uskutoční spoločné stretnutie.  S pravdepodobnosťou sa Obec Hladovka bude 

musieť zariadiť tak, že uzavrie dohodu o vykonaní práce s oprávnenou osobou, ktorá je 

spôsobila na výkon vydávania stavebných konaní. Starosta konštatoval, že to bude ešte 

zaujímavé. Do konca roka - do volieb, každá obec si stavebnú agendu musí riešiť samostatne. 

-      Výber miestnych daní k dnešnému dňu dosiahol úroveň 100%. Miestne dane sa vybrali vo 

výške 22 926,36 Eur. Výber miestnych daní daň z nehnuteľnosti a psov sa vybrala vo výške 

15 612,63 Eur a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 7 313,73 

Eur.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 202/2018 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 8 – Rôzne. 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Odpustová slávnosť pri kríži nad Grapou, 

dňa 19.08.2018. 

     Starosta informoval poslancov, že sv. omša pri kríži“ je naplánovaná na 19.8.2018 a  po sv. 

omši ako zvyčajne je pre pútnikov zabezpečený: guláš, občerstvenie a zmrzlina. Zároveň 

poprosil tak aj po minulé roky poslancov a zamestnancov OU Hladovka o  pomoc pri realizácii 

celej akcie. 

 

 Informácie o projekte „Oprava chodníka v Obci Hladovka pri štátnej ceste II/520“ 
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     Od júla sa firmou MBM Group Námestovo realizuje projekt „Oprava chodníka v obci 

Hladovka pri hlavnej ceste II.520“. Vysúťažená suma je na čiastku 184 695,78 Eur. 

Starosta informoval, že je zrealizovaná etapa č.3-chodník ku ZŠ, chodník z horného konca obce 

je navezený iba cca 92m, práce nenapredujú tak ako by mali. Pravidelne sa vykonáva kontrola 

stanoviska s investorom, zhotoviteľom a stavebným dozorom. Termín  na odovzdanie diela je 

do 31.08.2018. Stavbyvedúci prisľúbil dodržanie termínu. 

 

 Informácie o projekte „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“. 

      Realizácia projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“  prebieha. V  zmysle Zmluvy 

o dielo č. 5/2018, ktorá bola podpísaná so zhotoviteľom Michalom Bírešom, Liesek 507 je 

termín ukončenia diela 30.10.2018. 

 

 Informácia o projekte „Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického 

vybavenia v ZŠ s MŠ“. 

 

     Tak ako už bolo spomenuté na predošlom zasadnutí, že Obec Hladovka bola úspešná a podľa 

dostupných informácii, ktoré boli zverejnené na portály Ministerstva pôdohospodárstva SR v 

projekte – „Vybudovanie odborných učební vrátanie technického vybavenia“. Bol nám 

schválený nenávratný finančný príspevok na celkovú sumu 170 142,45 Eur cez Integrovaný 

ROP z operačného programu 302000- Integrovaný regionálny operačný program. Celý projekt 

bol vyhodnotený v rámci ŽSK na 5. mieste. Obec žiada na projekt celkovú výšku oprávnených 

nákladov 170 292,45 Eur, z toho obec prispieva v spolufinancovaní príspevku z vlastných 

zdrojov 8 514,62 Eur + neoprávnené náklady vo vybavenosti učební vo výške 1 885,98 Eur. 

Stavebné práce - neoprávnené stavebné náklady  obec musí vynaložiť z vlastných zdrojov vo 

forme finančných prostriedkov vo výške  cca 41 644,43 Eur na vyrovnanie podláh, stien, 

urobenie stropov a priečok ako aj ich zateplenie, zavedenie  energií, urobenie sanity a odpadov 

a pod. 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky "Využitie nadstavby 

budovy základnej školy v Hladovke" bola už zverejnená 1.8.2018. Vyhodnotenie ponúk 

prebehne 9.8.2018 a  zmluva so zhotoviteľom sa podpíše 15.8.2018. Starosta skonštatoval, že 

stavebná časť musí byť ukončená najneskôr do 15.10.2018. 

 

 Informácie o projekte Betlehem. 

 

      Po obhliadke Betlehema členmi cirkevnej rady, farského úradu a poslancami u víťaza 

verejného obstarania p. Reckého zo Štitár bude zhotovené dielo dovezené do obce v mesiaci 

august 2018. Betlehem – vyrezané postavičky a prístrešok sa uskladní  v priestoroch farského 

úradu. Cena Betlehema bola vysúťažená na čiastku 9 800,- Eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 203/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o realizácii projektoch na jednotlivých stavbách.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

http://hladovka.orava.sk/data/obstaravania/2018/zs-nadstavba/20180801-vyzva-stavebne-prace-vyuzitie-nadstavby-budovy-zakladnej-skoly-hladovke.pdf
http://hladovka.orava.sk/data/obstaravania/2018/zs-nadstavba/20180801-vyzva-stavebne-prace-vyuzitie-nadstavby-budovy-zakladnej-skoly-hladovke.pdf
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 Informácie o výroku audítora. 

Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora. z overenia 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.204/2018 - OZ  

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

rok 2017. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

     Účtovníčka obce predniesla prítomným poslancom  Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2017, ktorá obsahuje informácie  o stave obce a ZŠ s MŠ a činnosti jej orgánov. Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 205/2018-OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. 

b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

 

     V súlade s požiadavkou predložila ekonómka,  zoznam pre budúcnosť ako celku 

nepoužiteľnej projektovej dokumentácie z obdobia rokov 2009 až 2011, ktorá je vedená na účte 

042 v účtovníctve obce Hladovka. Vyradením tejto dokumentácie z vyššie uvedeného účtu 

nebude táto skartovaná, ale vedená v rámci archivácie dokumentov, avšak ako celok 

nepoužiteľná v investičných zámeroch obce Hladovka.  

 

Jedná sa o nasledovnú projektovú dokumentáciu:  

 

042 1  11        Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Hladovka v hodnote 11482,01 Eur a 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 206/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarená 

investícia. 

b/ schvaľuje Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarená investícia 

/ Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Hladovka v hodnote 11 482,01 Eur /. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Planieta, Peter Hulák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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 Oznam  o povolenie vybudovania zábran na obecnom pozemku. 

     Na obec bol dňa 1.8.2018 doručený oznam od Františka Petráka, ktorý žiada o povolenie 

vybudovania zábran na obecnom pozemku pri Jelešni  /pri pozemku jeho rodinného domu/ 

z dôvodu ochrany svojho majetku. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.207/2018 - OZ  

a/ prerokovalo oznam Františka Petráka o vybudovaní zábran na obecnom pozemku pri Jelešni 

z dôvodu ochrany svojho majetku.  

b/ schvaľuje Františkovi Petrákovi vybudovanie zábran na obecnom pozemku pri Jelešni a za 

užívanie pozemku ako protihodnotu požaduje jeho údržbu. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018. 

 

Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2018 do 

30.06.2018“ Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.208/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K Bodu 9 - Interpelácie poslancov. 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

K bodu 10 – Záver 

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko program 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  .................................................... 

 

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