Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 11.08.2019
__________________________________________________________________________

Prítomní: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce
Poslanci: Ján Korček
Peter Hulák
Dušan Kalis
Stanislav Buš
Mária Skorušová
Anna Harmatová
Jozef Planieta
Neprítomný: 0
Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty
Rôzne
Žiadosť Duchoňovej rod. Bugajovej o predaj pozemku
Príprava odpustovej slávnosti dňa 25.08.2019 nad Grapou
Čipovanie psov v 35.týždni
Sťažnosť – Oľga Šprláková
iné
Interpelácie poslancov
Záver.

Ad 1: Otvorenie
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, Dušan
Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav Buš ).
Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.
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Ad 2: - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Stanislav Buš a Mária Skorušová
Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú
Ad.3 Kontrola plnenia uznesení
Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené
resp. sa plnia v súlade s termínmi.
V rámci „obedov zadarmo“ prebehla príprava priestorov. Z garáže bol vytvorený sklad na
potraviny a sklad pre chladničky a mrazničky. Prerábka spočívala v rozvodoch vody, plynu,
elektriky a napokon vybielenia. Je potrebné dokončiť vzduchotechniku.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 57/2019 - 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, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta, Stanislav Buš).
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Ad.4 Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty
4/1 - Bol vypracovaný cezhraničný projekt cez Euroregión Tatry pod názvom „ Zámok
a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na Slovensko-poľskom pohraničí“. V rámci
projektu sa jedná o „Prispôsobenie priestorov a vybavenie regionálnej miestnosti, ktorá sa
nachádza na hornom poschodí obecného úradu. Projekt bol podaný dňa 31.5.2019 v hodnote
28 261,71 Eur /spoluúčasť obce 10%/. Vo vybudovaných miestnostiach bude umiestnených 7
figurín v goralských krojoch.
4/2 - Z úradu vlády získala obec finančné prostriedky na projekt, ktorý je zameraný na –
„Údržbu ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry“ vo výške 11 000 Eur s tým, že obec
dofinancuje 1 532 Eur. V súčasnosti prebieha verejné obstaranie.
4/3 - V roku 2018 sme získali dotáciu na „Rekonštrukciu-stavebné opravy kultúrneho domu“
vo výške 13 500 Eur. Obec sa bude podieľať na stavebných prácach sumou 10 000 Eur.
Samotná realizácia by začala od polovice januára 2020.
Starosta uviedol, že na základe podnetu niektorých poslancov dal vypracovať statický posudok
na vybúranie priečky, ktorá delí samotnú chodbu zo spoločenským priestorom.
Po vyjadrení statika rozhodnú poslanci ako ďalej postupovať.
4/4 - Úspešný projekt je –„Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu“. Z ministerstva
financií nám bola poskytnutá dotácia vo výške 13 000 Eur. Spoluúčasť obce v sume 4 660 Eur.
To znamená, že rozpočet na uvedenú akciu je 17 659,52 Eur. Realizácia je naplánovaná na
marec-apríl 2020.
4/5 - Obec získala dotáciu z projektu Úradu vlády / kód výzva OPII-2018/7/1-DOP/ pod
názvom „Wifi pre Teba“. Na úrade vlády prebehla kontrola verejného obstarania, ktorá je
v poriadku. V súčasnosti sa čaká na podpísanie zmluvy PPA. Samotná realizácia projektu sa
tak predlžuje ale dúfame, že sa tohto roku uskutočni.
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 58/2019 - OZ
a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Dušan Kalis, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Ad.5 Rôzne –
5/1 Žiadosť Oľgy Duchoňovej rod. Bugajovej o predaj pozemku
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti od Oľgy Duchoňovej
rod. Bugajovej, bytom Tvrdošín, Medvedzie 165/48 ktorá žiada o predaj časti pozemku v k.
ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.6570/2 zapísané na LV 1142 v prospech Obce Hladovka
v podiele 1/1 a to tej časti, ktorá podľa GP č.240/19 zo dňa 10.6.2019 zodpovedá dielu 1
o výmere 212 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg.“C“ č.753/1 zastavané plochy
a nádvoria 212 m2 a dielu 2 o výmere 39 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg.“C“
č.753/2 zastavané plochy a nádvoria 39 m2 v podiele 1/1 /celková výmera je 251 m2/ za kúpnu
cenu vo výške 0,0341 Eur/m2. Cena za celú prevádzanú plochu je vo výške 8,60 Eur.
Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku pod rodinným domom súp.č.173 v k.ú.
Hladovka a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného
domu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľky Oľgy Duchoňovej.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 59/2019 - OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcely reg.“E“ č. 6570/2 zapísanej na
LV 1142 v prospech Obce Hladovka v celku, ktorá podľa GP č.240/2019 zo dňa 10.06.2019
zodpovedá dielu 1 o výmere 212 m2 novovytvoreného pozemku parcely reg. C-KN č.753/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 a dielu 2 o výmere 39 m2 novovytvoreného
pozemku parcela reg.“C“ č.753/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 v celku
/celková výmera je 251 m2/ v prospech Oľgy Duchoňovej rod. Bugajovej, bytom Tvrdošín,
Medvedzie 165/48 za kúpnu cenu vo výške 0,0341 Eur/m2. Cena za celú prevádzanú plochu
je vo výške 8,60 Eur.
b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcely reg.“E“ č. 6570/2 zapísanej na LV
1142 v prospech Obce Hladovka v celku, ktorá podľa GP č.240/2019 zo dňa 10.06.2019
zodpovedá dielu 1 o výmere 212 m2 novovytvoreného pozemku parcely reg. C-KN č.753/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 a dielu 2 o výmere 39 m2 novovytvoreného
pozemku parcela reg.“C“ č.753/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 v celku
/celková výmera je 251 m2/ v prospech Oľgy Duchoňovej rod. Bugajovej, bytom Tvrdošín,
Medvedzie 165/48 za kúpnu cenu vo výške 0,0341 Eur/m2. Cena za celú prevádzanú plochu
je vo výške 8,60 Eur.
Obecný pozemok sa predáva podľa § 9a ods.8 písmeno b/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ktorý svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok
s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom súp. č. 173 v Obci Hladovka a je vo
výlučnom vlastníctve nadobúdateľky Oľgy Duchoňovej.
c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce
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
3

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Odpustová slávnosť pri kríži nad Grapou,
dňa 25.08.2019.

Starosta informoval poslancov, že sv. omša pri kríži“ je naplánovaná na 25.8.2019 a po sv.
omši ako zvyčajne je pre pútnikov zabezpečený: guláš, občerstvenie. Zároveň poprosil
poslancov a zamestnancov OU Hladovka o pomoc pri realizácii celej akcie.
•

Čipovanie psov v 35.týždni

Na predchádzajúcich zasadnutiach už bola podaná informácia, že sa uskutoční čipovanie
psov a mačiek. Zároveň v ten istý deň prebehne vakcinácia psov. Po dohode s veterinárom je
určený 35. týždeň t. z. posledný augustový týždeň. Občania budú informovaní presne, ktorý
deň. Čipovanie psa bude stať vlastníka 10 euro. Obec v zmysle uznesenia OZ č.224/2018 bude
vlastníkovi psa preplácať 5 eur.
•

Sťažnosť – Oľga Šprláková

Starosta podal informáciu, že na obecný úrad bola Oľgou Šprlákovou č.111 podaná sťažnosť
„Kosenie a zhrabanie trávneho porastu na parcele 4980/1 p. Matúšom Hulákom“ viď. príloha.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 60/2019 - OZ
a/ prerokovalo sťažnosť podanú Oľgou Šprlákovou
b/ berie na vedomie sťažnosť podanú Oľgou Šprlákovou, pokladá ju však za bezpredmetnú,
nakoľko je riešená políciou.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Jozef Planieta, Stanislav Buš).
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za II.Q. 2019

Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka ako aj ekonómke ZŠ s MŠ
Hladovka, aby prítomných poslancov obecného zastupiteľstva informovali o čerpaní rozpočtu
Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za II.Q.2019. Položky sa plnia priebežne –viď príloha.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 61/2019 - OZ
a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za II.Q. 2019
b/ schvaľuje Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za II.Q.2019
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Dušan Kalis, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Úprava rozpočtu – RO č. 3

Poslanci boli informovaní o úprave rozpočtu obce - RO č.3 v rámci rozsahu určeného OZpresun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých
prostriedkov zo ŠR. Je potrebné schváliť navýšenie dotácie na originálne kompetencie vo výške
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23 000 Eur na zakúpenie- dovybavenie školskej kuchyne, presun rozpočtových položiek na
kapitálových výdavkoch z dôvodu nákupu malotraktora, a i.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.62 /2019-OZ
a/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.3 a zároveň berie na vedomie úpravu v rámci rozsahu
určenom OZ a poskytnutých prostriedkov zo ŠR.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov ((Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Stanislav Buš, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

Účtovníčka obce predniesla prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu za rok
2018, 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. 63/2019-OZ
a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018.
b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov ((Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Stanislav Buš, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019

Hlavná kontrolórka Anna Hutlasová predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Hladovka na 2.polrok 2019. Z poslancov nemal nikto návrh na doplnenie
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.64/2019 - OZ
a/ prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019.
b/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Stanislav Buš, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Nákup nového malotraktora

Starosta predniesol poslancom, že nakoľko nám neprešiel projekt podaný cez
environmentálny fond a je potrebné nákup malotraktora z vlastných zdrojov obce. Malotraktor
aj s príslušenstvom / náves, snehová fréza, šípová radlica, priekopový mulčovač, 2 kusy
kardanov a i./ je potrebný hlavne k zimnej údržbe chodníkov a verejných priestranstiev obce.
Predpokladaná cena nákupy malotraktora s príslušenstvom predstavuje čiastku cca 41 000 eur.
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Zároveň starosta poprosil poslancov, aby sa zaoberali, kým alebo akou formou bude
zabezpečená zimná údržba na blížiacu sa sezónu.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 65/2019-OZ
a/ schvaľuje nákup nového malotraktora s príslušenstvom
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov ((Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Stanislav Buš, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
•

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hladovka na obdobie rokov 2018-2025

Starosta obce predniesol, že v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., ako aj §83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. je
potrebné schváliť „Komunitný plán sociálnych služieb obce Hladovka na obdobie rokov 20182025“. V zmysle predkladacej správy tvoriacej prílohu prerokovávaných materiálov uviedol
návrh a otvoril rozpravu k bodu.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 66/2019-OZ
a/ prerokovalo návrh „Komunitný plán sociálnych služieb obce Hladovka na obdobie rokov
2018-2025“.
b/ schvaľuje „Komunitný plán sociálnych služieb obce Hladovka na obdobie rokov 20182025“.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov ((Ján Korček, Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,
Stanislav Buš, Jozef Planieta)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Ad. 6 Interpelácie poslancov
Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.
Ad. 7 - 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: Stanislav Buš
Mária Skorušová
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