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Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Hladovka, 
konaného dňa 08.12.2018 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

                Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Dušan Buš 

  Stanislav Buš 

 

Ďalší prítomní:  Ľubomíra Kalisová, predseda MVK 

   Anna Hutlasová, kontrolórka obce  

     Marián Šprlák  

    Mgr Miroslav Žmijovský – admin.farnosti Hladovka 

    Ing. Miroslav Jurči 

    Mária Kendralová 

    Ing. Karol Pariža – predseda PD Suchá Hora     

     

Program:  

1. Otvorenie  

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

7. Zriadenie stálych komisií, voľba členov a predsedov komisií  

8.Voľba členov rady školy 

9. Určenie platu starostu obce  

10. Rozpočet obce na rok 2019 – 2022  

11. Prehodnotenie platných všeobecne záväzných nariadení a návrhy nových  

12. Plány práce OZ a komisií na rok 2019  

13. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019  

14. Založenie spoločného stavebného úradu  

15. Rôzne 

- Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol  

- Iné 

16. Diskusia  

17. Návrh na uznesenie  

18. Záver  
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Ad 1: Otvorenie  

     Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného OZ začalo slovenskou štátnou hymnou a 

následne ho oficiálne otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov zápisnice určil: Máriu Skorušovú a Jozefa Planietu. 

Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

Ad 2: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva  

      

     Predsedkyňa  miestnej volebnej komisie p. Ľubomíra Kalisová informovala prítomných  o 

výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných 10.11.2018. Správa o výsledkoch 

volieb tvorí prílohu zápisnice. Následne odovzdala opätovne zvolenému starostovi obce a 

poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení a popriala im vo 

výkone ich funkcií veľa úspechov.  

 

Ad 3: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

     Novozvolený starosta obce PhDr. Marián Brnušák zložil zákonom predpísaný sľub, ktorého 

znenie prečítal a následne sa pod jeho písomné vyhotovenie podpísal, čím sa ujal funkcie vo 

volebnom období 2019-2022. Podpísaný sľub starostu tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ad 4: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

    Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

zložili zákonom predpísaný sľub. Podpísali sa  pod jeho písomné vyhotovenie v abecednom 

poradí, čím sa ujali svojich funkcií. Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu zápisnice.  

 

Vystúpenie novozvoleného starostu.  

     Novozvolený starosta obce stručne zhodnotil končiace sa volebné obdobie a skonštatoval, 

že z končiaceho obecného zastupiteľstva kandidovali šiesti poslanci a piati boli opäť zvolení, 

čo je pre nich výborným vysvedčením a dôkazom, že obyvatelia obce ich činnosť vnímali 

pozitívne. Súčasne zdôraznil, že novými poslancami sa stali ľudia, ktorí sa v obci aktívne 

zapájali aj doposiaľ pri rôznych aktivitách a teda nič nebráni tomu, aby novozvolené obecné 

zastupiteľstvo pokračovalo v aktívnej práci na rozvoji obce. Vyjadril presvedčenie, že všetci 

poslanci dokážu v zmysle pred chvíľou zloženého sľubu povýšiť záujmy obce a jej obyvateľov 

nad všetky ostatné záujmy.  

V závere svojho príhovoru poďakoval poslancom za uplynulé  volebné obdobie. Poďakoval 

doterajším poslancom Mariánovi Šprlákovi a Dušan Kalisovi   za ich dlhodobú prácu a prínos 

na  rozvoji obce. Novozvolených poslancov vyzval na aktívnu spoluprácu a poprial im veľa 

úspechov do náročnej práce. Následne priblížil platnú legislatívu a nariadenia s tým, že niektoré 

sú predmetom rokovania tohto zasadnutia a ďalšie budú po rokovaní poskytnuté poslancom v 

elektronickej forme. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.1/2018 - OZ  

A. berie na vedomie  

a/výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

b/vystúpenie novozvoleného starostu  

B. konštatuje, že  

a/ novozvolený starosta obce PhDr. Marián Brnušák zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 
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b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Dušan Buš, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Peter Hulák,  Ján 

Korček, Jozef Planieta a Mária Skorušová. 

Ad 5: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

    Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a keďže neboli žiadne 

návrhy na jeho zmeny alebo doplnenie, vyzval poslancov na hlasovanie za predložený program. 

Zároveň konštatoval, že zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7, teda 

zasadnutie je schopné rokovať a uznášať sa.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 2 /2018 - OZ  

a/ prerokovali program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hladovka 

b/ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta,  

Dušan Buš, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Starosta podal návrh na zriadenie a zloženie  dočasných komisií pre toto rokovanie.  

Poslanci prerokovali, zriadili a navrhli za členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 

 Jozefa Planietu – za predsedu a Mgr. Helenu Harmatovú za člena návrhovej komisie. 

 Jána Korčeka – za predsedu a Stanislava Buša za člena mandátovej komisie. 

 Annu Harmatovú– za predsedu a  Dušana Buša za člena volebnej komisie. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 3/2018- OZ 

a/ zriaďuje pre toto zasadnutie dočasné komisie: 1/ návrhovú 2/ mandátovú 3/ volebnú 

b/ volí do dočasných komisií  

Jozefa Planietu – za predsedu a Mgr. Helena Harmatová za člena návrhovej komisie. 

 Jána Korčeka – za predsedu a Stanislava Buša za člena mandátovej komisie. 

 Annu Harmatovú– za predsedu a  Dušana Buša za člena volebnej komisie. 

c/ukladá 

1. Návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie a 

predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, 

aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele. 

2. Mandátovej komisii overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov a zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca 

a podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva. 

3. Volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonávať v prípade tajného hlasovania 

sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta,  

Dušan Buš, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 



4 
 

Ad 6: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

     Poslanci prerokovali potrebu poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Zhodli sa, že povereným poslancom bude tak ako doteraz  Peter Hulák. 

 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák poveril jeho zastupovaním poslanca Jána Korčeka na  

celé funkčné obdobie rokov 2019-2022. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 4/2018 - OZ  

a/ prerokovali potrebu poverenia poslanca obecného zastupiteľstva Petra Huláka, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

b/ poveruje poslanca obecného zastupiteľstva Petra Huláka zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

c/ berie na vedomie poverenie starostu obce PhDr. Mariána Brnušáka, ktorým poveruje 

poslanca Jána Korčeka, jeho zastupovaním na celé funkčné obdobie rokov 2019-2022. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 7: Zriadenie stálych komisií, voľba členov a predsedov komisií  

     Starosta oboznámil prítomných, že v rokoch 2014-2018 v obci pôsobilo päť komisií.  

Avšak pre obdobie 2019-2022 navrhol zriadiť 3 komisie. 

Zároveň priblížil prítomným náplň činnosti komisií.  

Každá komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného 

zastupiteľstva . 

Poslanci rozhodli, že voľba predsedov a členov bude verejná. Mandátová komisia konštatovala, 

že všetci navrhnutí predsedovia a členovia spĺňajú podmienku byť volení a po vykonaných 

verejných voľbách volebná komisia konštatovala, že voľby prebehli podľa platných zásad a ich 

výsledky sú platné.  

 

7.1 -Komisia na ochranu verejného záujmu  

(Podľa Ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.). 

Návrh - Predseda: Jozef Planieta 

Členovia: Peter Hulák a Stanislav Buš. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 5/2018 - OZ  

a/ prerokovali voľbu Komisie na ochranu verejného poriadku   

b/ zriaďuje Komisiu na ochranu verejného poriadku   
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c/ volí predsedu komisie Jozefa Planietu 

a členov komisie : Petra Huláka a Stanislava Buša 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 3 poslanci /Jozef Planieta, Peter Hulák a Stanislav Buš/.Návrh bol prijatý. 

 

7.2 - Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti 

Komisia  je zvolávaná na základe podnetu. 

Návrh - Predseda: Anna Harmatová 

             Členovia: Mária Skorušová a Ján Korček 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 6/2018 - OZ  

a/ prerokovali voľbu Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti 

b/ zriaďuje Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti 

c/ volí predsedu komisie Annu Harmatovú 

a členov komisie : Máriu Skorušovú a  Jána Korčeka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 4 poslanci (Jozef Planieta, Peter Hulák, Stanislav Buš, Dušan Buš,) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 3 poslanci / Mária Skorušová, Anna Harmatová, Ján Korček /.Návrh bol prijatý. 

 

 

7.3 -Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva 

a ochrany životného prostredia. 

 

Návrh - Predseda: Dušan Kalis 

              Členovia: Jozef Planieta, Ján Korček a Marián Šprlák 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 7/2018 - OZ  

a/ prerokovali voľbu komisie na výstavbu, územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné 

hospodárstvo a ochranu životného prostredia  

b/ zriaďuje komisiu na výstavbu, územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 

a ochranu životného prostredia  

c/ volí predsedu komisie Dušana Kalisa 

a členov komisie : Jozefa Planietu, Jána Korčeka a Mariána Šprláka. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 5 poslanci ( Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 2 poslanci (Jozef Planieta, Ján Korček). Návrh bol prijatý. 

Ad 8: Voľba členov rady školy 

 

     Ďalším bodom programu bolo delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka. 

Starosta skonštatoval, že v predchádzajúcom volebnom období 2015 – 2018 do rady školy boli 

delegovaní Jozef Planieta, Dušan Kalis a Peter Hulák.  

Pre roky 2019-2022 boli navrhnutí poslanci ako zástupcovia zriaďovateľa: Jozef Planieta, 

Dušan Buš a Stanislav Buš.  
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 8/2018 - OZ  

a/ prerokovali delegovanie  členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka.  

b/ deleguje do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hladovka zástupcov za zriaďovateľa : Jozefa Planietu,  

Stanislava Buša a Dušana Buša. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 4 poslanci (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 3 poslanci (Jozef Planieta, Stanislav Buš a Dušan Buš ).Návrh bol prijatý. 

 

Ad 9: Určenie platu starostu obce  

     Starosta obce informoval poslancov o platnej právnej úprave odmeňovania starostov v 

zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a potrebe určenia platu na ustanovujúcom 

zasadnutí.  

Plat starostu sa určí súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 

predchádzajúci rok  a násobku 2,2 v zmysle doplnenia a zmeny zákona č. 253/1994 Z. z. s 

účinnosťou od 1.decembra 2018 (zákon č. 320/2018 Z. z.). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 

nahor. 

Zástupcom starostu obce bol podaný návrh zvýšiť základný mesačný plat o 40%. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 9/2018 - OZ  

a/ prerokovali plat starostu v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

b/ určuje plat starostu obce Hladovka  PhDr. Mariánovi Brnušákovi s účinnosťou od 1.12.2018 

vo výške 2,2 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného o 40%. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 10: Rozpočet obce na rok 2019 – 2022  

     V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo venovalo prerokovaniu Návrhu rozpočtu obce na 

roky 2019 až 2022. Starosta obce uviedol, že návrh bol zverejnený dňa 22.11.2018 na webovej 

stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní pred jeho schválením. E-mailovou poštou každý poslanec 

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

Rozpočet je vyrovnaný a priority obce zohľadnené. Kontrolórka obce podala stanovisko  

k rozpočtu v ktorom konštatuje, že celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v súlade 

s predpismi obce.  

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, bol poslancom predložený návrh na schválenie 

rozpočtu pre roky 2019-2022. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 10/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka  a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2019 – 2022 

b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Hladovka na rok 

2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 
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c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka bez programovej štruktúry na rok 

2019 

d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2020-2021. 

 

Hlasovanie:  Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 11: Prehodnotenie platných všeobecne záväzných nariadení a návrhy nových  

 

     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo v tomto bode návrhmi nových VZN. Návrhy – konkrétne 

zmeny, boli prejednávané na predošlom zasadnutí. 

 

Ad 11.1 - Návrh VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka. 

 

 Návrh bol zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní 

pred jeho schválením. Nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka k návrhu. 

Spomínané VZN bolo konzultované s odborníkmi a boli oboznámení aj nájomníci. Starosta 

obce zorganizoval stretnutie s nájomníkmi, kde ich informoval, že od 1.1.2019 sa vytvára fond 

opráv na bytový dom 198. Nikto z nájomníkov nevzniesol žiaden návrh ani na výšku ani na 

zriadenie fondu opráv. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 11/2018 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 

bytov vo vlastníctve obce Hladovka. 

b/ schvaľuje VZN č.1/2018 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 

bytov vo vlastníctve obce Hladovka. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 11.2 - Návrh VZN č. 2/2018 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 

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

     Návrh bol zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní pred 

jeho schválením. Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka k návrhu.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 12/2018 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 2/2018 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 

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

b/ schvaľuje VZN č. 2/2018 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka. 
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 11.3 - Návrh VZN č. 3/2018 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  2/2015 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka 

     Návrh bol taktiež zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 

dní pred jeho schválením. Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka 

k návrhu VZN.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.13/2018 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 3/2018 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  2/2015 o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka 

b/ schvaľuje VZN č. 3/2018 , ktorý mení a dopĺňa VZN č.  2/2015 o podmienkach určovania a 

vyberania miestnych daní na území obce Hladovka  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 11.4 - Návrh VZN č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 bol zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní pred 

jeho schválením. Nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka k návrhu VZN.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.14/2018 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Ad 11.5 - Návrh  VZN č. 5/2018, 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. 
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     Návrh VZN bol zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní 

pred jeho schválením. Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka k 

návrhu VZN.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.15/2018 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 5/2018, 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. 5/2018, 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 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 11.6 - Návrh  Doplnku č.2 k Sadzobníku  úhrad za služby poskytované obecným 

úradom Hladovka 

     Návrh doplnku bol zverejnený dňa 16.11.2018 na webovej stránke obce Hladovka, t.j. 15 

dní pred jeho schválením. Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka 

k návrhu sadzobníka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.16/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh Doplnku č.2 k Sadzobníku  úhrad za služby poskytované obecným 

úradom Hladovka. 

b/ schvaľuje Návrh Doplnku č.2 k Sadzobníku  úhrad za služby poskytované obecným úradom 

Hladovka. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 12: Plány práce OZ a komisií na rok 2019  

     Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrhy plánov práce OZ, postavenie a úlohy komisie, 

ktoré  tvoria prílohu zápisnice.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 17/2018 - OZ  

a/ prerokovalo návrhy plánov OZ a práce komisií 

b/ určuje náplň práce zriadených komisii :  

1/Komisii výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva 

a ochrany životného prostredia. 

2/Komisií verejného poriadku a vybavovania sťažnosti. 

3/ Komisií ochrany verejného záujmu. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov 
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Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 13: Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019 

     Hlavná kontrolórka Anna Hutlasová predložila  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Hladovka na 1.polrok 2019. Z poslancov nikto nemal dopnenia ani nové 

návrhu na plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky na 1. polrok 2019. Zo strany poslancov 

nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.18/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019.  

b/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov 

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 14: Založenie spoločného stavebného úradu  

     Starosta informoval, že od 1.1.2019 sa vytvára nový stavebný úrad na základe rozhodnutí 

primátorky a starostov okolitých obci na zasadnutí ZMOHO Hornej Oravy, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 5.12.2019 v Trstenej. Aby bola platná zmluva a mohol fungovať spoločný stavebný úrad 

je potrebe aby ho schválila nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Hladovka. Starosta vysvetli pozitíva a východy byť v spoločnom stavebnom úrade a hlavne 

odborne spôsobilosti zamestnancov na výkon tejto funkcie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.19/2018 - OZ  

a/ prerokovalo zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu . 

b/ schvaľuje uzatvorenie „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu“ so sídlom v meste 

Trstená uzatvorenej medzi nasledovnými obcami: Brezovica, Čimhová, Hladovka, Liesek, 

Oravský Biely Potok, Vitanová, Štefanov nad Oravou, Zábiedovo, Trstená. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov 

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Ad 15: V rôznom bolo prerokované:  

 

15.1 – Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol 

     Hlavná kontrolórka obce podala správu z výsledkov kontrol od posledného rokovania OZ - 

ktoré tvoria prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.20/2018 - OZ  

a/ prerokovalo Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol od 16.10.  - 30.11.2018.  

b/ berie na vedomie  Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol od 16.10. – 30.11.2018. 
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov 

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.2 - Úprava rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2018 

     Úpravou rozpočtu zohľadňujeme aktuálne plnenie – presun  rozpočtovaných prostriedkov 

podľa skutočného plnenia k 31.12.2018. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.21/2018 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu - RO č.5 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2018. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.5 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.3 -Schválenie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2019 

     Na rok 2019 si nájomníci bytového domu č.198 podali žiadosti o predĺženie nájomných 

zmlúv.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.22/2018 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2019. 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2019. 

c/ poveruje starostu podpísaním dodatku k nájomným zmluvám na bytové jednotky. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.4 - Žiadosť o preplatenie dovolenky 

     Starosta obce PhDr. Marián Brnušák požiadal obecné zastupiteľstvo o poskytnutie náhrady 

platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 a 2018 v zmysle ustanovení § 100 ZP a v spojitosti 

s ustanovením §2 ods.2 zákona č.253/94 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 a 2018 má v rozsahu 60 dní. / pozn. ekonómky – 2,5 dňa 

krátená za neodprac. mesiac december/. 

Uviedol, že dôvodom nevyčerpania dovolenky za uvedené roky bola pracovná 

zaneprázdnenosť pri príprave rôznych projektov v rámci cezhraničnej prípravy „ Euroregión 

Tatry“ a ich realizácia, dotačných projektov ako aj práca pri príprave a realizácií rozsiahleho 

projektu : „Vybudovanie odborných učební a ich vybavenia ZŠ s MŠ Hladovka“, projektu 

„Rekonštrukcia chodníka v obcí Hladovka“ cez obdobie celého roka 2018, ktoré boli náročne 

po stránke administratívnej ako aj realizácie.  
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Ďalším dôvodom je ukončenie funkčného obdobia 2015-2018 vo funkcií starostu a jeho 

uzavretia. Zákon dovoľuje preplatenie dovolenky  len na základe súhlasu obecného 

zastupiteľstva. Znamená to, že je na posúdení poslancov, či preplatenie dovolenky schvália 

alebo neschvália. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 23/2018 - OZ  

a/ prerokovalo vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 -2018 

b/ schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku: 

• za rok 2017 v rozsahu 30 dní 

• za rok 2018 v rozsahu 27,5 dní 

• spolu 57,5 dní. 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná úpravou Návrhu rozpočtu pre 

rok 2019 pod bodom  uznesenia č.10/2018. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.5 -Žiadosť o finančnú podporu pri oprave Oravského centra mládeže po požiari. 

     Starosta predniesol poslancom požiadavku prednesenú na ZMOHO Mgr. B. Kožuchom, 

predsedom združenia V.I.A.C. so sídlom Ústie nad Priehradou, ktorý žiadal o finančnú podporu 

pri oprave Oravského centra mládeže po požiari, ktorý vypukol 24.10.2016. 

Zo žiadosti uviedol, že centrum je síce od augusta 2017 v prevádzke, avšak jeho oprava ešte 

nie je ukončená. Doterajšie náklady v sume cca 280 000,-€ pokryli z darov ľudí zo Slovenska 

i zahraničia a iných zdrojov avšak na dokončenie centra je potrebné cca 80 000,-€. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.24/2018 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť - V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže o finančnú podporu pri 

oprave Oravského centra mládeže po požiari. 

b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000,-€ pre V.I.A.C. -Inštitút pre podporu a rozvoj 

mládeže so sídl. Ústie nad Priehradou. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

15.6 -Vzdanie sa odmeny poslanca 

     Poslanec Jozef Planieta predložil čestné vyhlásenie, v ktorom prehlasuje, že  sa vzdáva 

odmeny poslanca a člena komisie na obdobie od 01.01.2019-31.3.2019.  

Zároveň sa  vzdáva odmeny Marián Šprlák ako člen komisie na obdobie od 01.01.2019 až do 

odvolania. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.25/2018 - OZ  

a/ berie na vedomie  

-vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie  Jozefa Planietu na obdobie od 01.01.2019 – 

31.03.2019. 

-vzdanie sa odmeny člena komisie Mariána Šprláka na obdobie od 01.01.2019 až do odvolania. 
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,  Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 16: Keďže program rokovania bol pomerne rozsiahly a k jednotlivým bodom prebehla 

rozprava počas ich prerokovávania, nikto sa do diskusie neprihlásil a tak starosta túto ukončil.  

 

Ad 17: Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Helena Harmatová. Uznesenie bolo schválené s 

nasledovným výsledkom: Prítomní – 7, za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

Ad 18: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol týmto vyčerpaný, starosta obce 

poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných 

sviatkov, šťastný nový rok a tak zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Hladovke 08.12.2018  

 

 

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

 

 

 

 

 

Overili: Jozef Planieta                      ............................................... 

 

Mária Skorušová                   ............................................... 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marián Brnušák 

            starosta obce 

 


