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Z á p i s n i c a  

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 19.06.2019 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Ján Korček 

                 Peter Hulák 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný:  Dušan Kalis, ospravedlnený 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

5. VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.  

6. Rôzne 

• Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 23.06.2019 

• iné 

7.  Interpelácie poslancov  

8.  Záver.  

 

Ad 1: Otvorenie  

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných.  

 

Ad 2:  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Korček a Peter Hulák. 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

Ad.3: Kontrola plnenia uznesení  

     Starosta obce oboznámil prítomných s programom neplánovaného zasadnutia OZ  

konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a zasadnutie je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. 

Keďže neboli žiadne návrhy na jeho zmeny alebo doplnenie, vyzval poslancov na hlasovanie 

za predložený program.   

     Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 52/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia  
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b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad. 4 - Návrh VZN č.2/2019 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. 

    Návrh VZN bol zverejnený 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.53/2019 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.2/2019 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

b/ schvaľuje VZN č.2/2019  o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 5 - Návrh VZN č.1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka. 

 

     Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka bol pripravený 

v spolupráci so základnou školou a zverejnený na webovej stránke obce. Do platnosti vstupuje 

1.9.2019. Už pri tvorbe návrhu nebol proces jednoduchý. Je potrebné zohľadňovať viacero 

faktov: náklady na réžiu, vybavenosť kuchyne, prijatie nových zamestnancov, finančné pásmo 

a samozrejme financovanie zo strany obce.  

Od posledného zasadnutia bol vytvorený „zápisný lístok“ pre všetkých potencionálnych 

stravníkov, vykonaný prieskum týkajúci sa „obedov zadarmo“.  

Výsledok prieskumu :  

počet prihlásených  stravníkov v MŠ - 48   

počet prepočítaných doplnkových jedál v MŠ- 12 

počet stravníkov v ZŠ 1.-9. – 172 

počet zamestnancov – 30 

S p o l u   - 262 stravníkov. 

     Požiadavkou ZŠ s MŠ je prijať do školskej jedálne 2 zamestnancov s tým, že za doplatok 

réžie od každého stravníka vo výške 0,35 € pokryjú mzdu 1 zamestnanca a zvýšené náklady na 

energie. Starosta apeloval, aby náklady na mzdu druhého zamestnanca riešili formou žiadosti 

cez úrad práce, kedy mzda pracovníka bude refundovaná ÚPSVaR. Obec má čo robiť, aby 
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zrealizovala stavebné úpravy pri rozšírení priestorov kuchyne, skladov v školskej  jedálni / 

prerábka vody, plynu, elektriky/. Ďalšie náklady vzniknú pri dovybavení kuchyne- nákup 

plynového kotla, konvektomatu, mrazničky, chladničky, regály a iné. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.54/2019 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

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

b/ schvaľuje VZN č.1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

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

c/ schvaľuje zamestnanosť 5 pracovníkov v školskej jedálni včetne s vedúcou jedálne na 

obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019 

d/ poveruje riaditeľku ZŠ s MŠ podaním žiadosti na ÚPSVaR o poskytnutie 1 uchádzača 

o prácu na zamestnanie v školskej jedálni. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.6: Rôzne 

• Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 23.06.2019 

 

     Už na predošlom zasadnutí starosta informoval, že  zabezpečil atrakcie pre deti / hrady, 

trampolína, gule vo vode, autíčka, skákacie gule, maľovanie na tvár/. Je zaobstaraný kultúrny 

program, občerstvenie a guláš. Pre všetky detí bude zadarmo zmrzlina. O odmenu pre 

súťažiacich sa postará základná škola. 

Starosta opätovne poprosil prítomných o pomoc a spoluprácu pri realizácii celej akcie. 

 

• Sťažnosť na učenie učiteliek v ZŠ s MŠ Hladovka 

     

      Na obecný úrad bola podaná sťažnosť na učenie dvoch učiteliek v ZŠ s MŠ Hladovka. 

Starosta spolu s poslancami podotkli, že sťažnosť je neopodstatnená, nakoľko nespokojní 

rodičia sú anonymní a jedna zo spomenutých učiteliek je už dlhšiu dobu na materskej 

dovolenke. 

 

 

• Registratúrny poriadok obce Hladovka 

 

     Starosta predniesol vypracovaný Registratúrny poriadok obce Hladovka, ktorý  

vypracovala  p. Kalisová ako zodpovedný pracovník,  na základe zmeny legislatívy a to 

v systéme elektronizácie zásielok, ktorý nadobudne účinnosť 1.7.2019. Z toho dôvodu sa ruší  

Registratúrny poriadok zo dňa 21.6.2016. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.55/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie Registratúrny poriadok obce Hladovka, ktorý nadobudne účinnosť  

1.7.2019 a zároveň ruší Registratúrny poriadok zo dňa 21.6.2016. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  
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Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

• Projekt Zdravá jeseň v Hladovke 

     Starosta informoval poslancov, že na základe výzvy – zameranej na získanie finančných 

prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je 

smerovaný na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“ 

môžeme podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt s názvom: Zdravá jeseň 

v Hladovke. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.56/2019 - OZ  

a/ prerokovalo podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“ 

s názvom „Zdravá jeseň v Hladovke“.   

b/ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozvojový projekt 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“ 

s názvom „Zdravá jeseň v Hladovke“  a súhlasí  s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti 

z vlastných finančných prostriedkov obce. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 7 Interpelácie poslancov 

    Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 12 - Záver 

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Nakoľko program neplánovaného 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 

                       Peter Hulák 

 

 
 


