
 
 
1 
 

Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 12.12.2019 
__________________________________________________________________________ 

 

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,  Ľubomíra Kalisová, adm. pracovníčka 

obce 

 

  

Program:  

Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

4. Správa starostu obce od posledného zasadnutia. 

5. Rozpočet obce na roky 2020-2022 

6. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 3/2019 o podmienkach určovania a 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

7. Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

8.  Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 5/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hladovka. 

10. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020 

11. Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198. 

12. Rôzne - vyradenie majetku obce 

               -  prehodnotenie stočného 

  -  iné 

13.  Interpelácie poslancov  

14.  Diskusia  

15.  Návrh na uznesenie  

16.  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. 
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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.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Peter Hulák a Ján Korček 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené 

okrem uznesenia č.68 /2019-OZ.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 79/2019 - 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 Správa starostu obce od posledného zasadnutia 

• Dňa 27.10.2019 obec Hladovka odovzdala žiadosť spolu s celou dokumentáciou na Projekt 

„Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Hladovka“. Vysúťažená 

suma  projektu je v celkovej hodnote 39 639,87 eur. Ak budeme úspešný, obec doplatí iba 

7 927,97 eur. Podporou projektu cez eurofondy by mala obec dosiahnuť  nie čiastku ako sme 

predpokladali 20 286,87 eur, ale čiastku vo výške  31 711,90 eur. Projekt bude realizovaný 

na III.NP. ZŠ Hladovka, kde bude zrealizovaná pravá časť poschodia, ktorá by mala slúžiť 

mládeži, deťom ZŠ na nácvik detského folklórneho súboru Goral a na iné kultúrno- 

spoločenské podujatia. Predpoklad realizácie je koniec roka 2020. 

• Kompletne pozemkové úpravy v obci Hladovka by sa mali začať v januári 2020. Starosta 

preposlal poslancom  materiál Uznesenia vlády SR č. 593/2019 zo dňa 04.12.2019, kde Obec 

Hladovka v  zozname k. ú. začatia pozemkových úprav v roku 2020 je na 106 mieste. Podľa 

tohto materiálu v roku 2020 by sme mali realizovať už  KPÚ v k. ú. Hladovka. Uvedený 

materiál sa nachádza aj na webovej stránke obce Hladovka v časti Úradná tabuľa. Link- 

http://hladovka.orava.sk/data/stiahni/2019/20191204-uznesenie-vlady-pozemkove-

upravy.pdf. Financovanie nebude z eurofondov, ale podľa zverejneného materiálu 

z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

• Zrealizoval sa projekt pod názvom „Wifi pre Teba“. Projekt je prefinancovaný a  spustený 

do prevádzky. Zóny, kde je možné sa do siete internetu pripojiť bezplatne sú okolo obecného 

úradu, zastávky, MŠ, ďalej je to ihrisko na dolnom konci obce, okolie základnej školy ako 

aj v priestoroch telocvične a kultúrneho domu. Ukončenie projektu  bolo do konca 11/2019. 

Obec získala finančné prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 9 490,49 eur a sama sa  

podieľala čiastkou 499,51 eur. Po meste Tvrdošín sme prvá obec, ktorá má bezplatnú wifi 

sieť v obci na 5 rokov. 

• V prvom kole sme boli úspešný a dúfam, povedal starosta, že monitorovací výbor v Krakove 

potvrdí v mesiaci január 2020 cezhraničný projekt cez Euroregión Tatry pod názvom 

http://hladovka.orava.sk/data/stiahni/2019/20191204-uznesenie-vlady-pozemkove-upravy.pdf
http://hladovka.orava.sk/data/stiahni/2019/20191204-uznesenie-vlady-pozemkove-upravy.pdf
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„Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na Slovensko-poľskom pohraničí“. 

Projekt v rámci všetkých hodnotených projektov, ktoré boli podané skončil na 10. mieste 

a bol posunutý na schválenie. Celková hodnota projektu predstavuje čiastku 28 261,71 Eur 

/spoluúčasť obce 10%/.  

• Zrealizoval sa projekt a dňa 29.11.2019 bol odovzdaný zhotoviteľom, ktorý obec získala cez 

Úrad vlády SR pod názvom „Modernizácia a oprava telocvične  ZŠ s MŠ Hladovka“ 

v celkovej výške 12 239,02 Eur. Obec mala spoluúčasť vo výške 1 532 Eur. Projekt je 

potrebné ešte zúčtovať najneskôr do 31.1.2020. 

• Obec realizuje vysporiadanie miestnej komunikácie Pozadomy. Na základe GP p. 

Dzureková urobila zámenné zmluvy a kúpnopredajné zmluvy. Starosta získal aj pozitívne 

stanovisko ku zápisu GP od SPF Bratislava. Je potrebné doriešiť ešte nejaké vlastnícke 

vzťahy a chýbajú niektoré podpisy na kúpnopredajnú zmluvu vlastníkov, ktorí sú mimo 

územia SR a prídu na Vianoce. Snáď sa podstatná časť prevodu vlastníctva a vysporiadania 

cesty zrealizuje ešte tento rok. 

• Od 10.1.2019 sa realizuje projekt „Rekonštrukcia – stavebné úpravy kultúrneho domu“. 

Celková hodnota projektu je 26 993,16 eur. Termín ukončenia diela:  najneskôr do 

31.3.2020. 
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 80/2019 - 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 - Rozpočet obce na roky 2020-2022 

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

roky 2020 až 2022. Starosta obce uviedol, že návrh bol zverejnený dňa 28.11.2018 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 2020-2022. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.81/2019 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka  a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2020 – 2022. 

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

2020-2022. 

c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka bez programovej štruktúry na rok 

2020. 

d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2021-2022. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.6. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 3/2019 o podmienkach určovania 

a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 
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     Návrh bol zverejnený dňa 28.11.2019 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou 

poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č.3/2019. Do dnešného nebola vznesená žiadna 

požiadavka ani pripomienka.  

Starosta informoval, že dňa 5.11.2019 sa zasadnutia ZMOHO ORAVA, kde sa každý mesiac 

stretávajú starostovia a primátori okresu Tvrdošín zúčastnili a vystúpili hostia - zástupcovia 

Technických služieb Ružomberok, Ing. Pavol Jeleník a Ing. Slavomír Klačko. Vo svojom 

vystúpení informovali o situácii v odpadovom hospodárstve a skutočnosť, že budúci rok bude 

naplnená skládka odpadu v Partizánskej Ľupči a nie je možné ju rozšíriť, čo bude zrejme 

dôvodom výrazného zvýšenia ceny spojenej s nakladaním s odpadmi a obce by sa na to mali 

pripraviť. K tejto situácii pribúda skutočnosť, že od 1.1. sa zvyšujú aj poplatky za uloženie 

odpadu na skládky. Po rozsiahlej rozprave účastníci dospeli k záveru, že úprava poplatkov za 

odpad smerom nahor bude nevyhnutná. Bolo by však potrebné, aby výška poplatkov, ktorá sa 

zavedie od nového roka, bola bez príliš veľkých rozdielov medzi obcami. Ako optimálna sa 

javí výška 14-16 eur na obyvateľa a k nej by mali smerovať návrhy nových VZN.  Výška 14-

16 eur na obyvateľa nebude konečná a bude sa ešte nabaľovať k tejto cene za odvoz 

komunálneho odpadu o mzdy, amortizácia strojov a pod. – všetky náklady spojené 

s komunálnym odpadom. V konečnom dôsledku sa môže za komunálny odpad vyšplhať na 40 

eur na obyvateľa, ktorú bude znášať na svoje náklady zatiaľ obec. Starosta ďalej informoval, 

že všetky okolité obce pristúpili k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad a tak k zvýšeniu 

poplatkov za komunálny odpad by mala pristúpiť aj obec Hladovka.  Všetky obce, ktorým robí 

zbernú službu TS Ružomberok majú systém žetónový, tak aj obce Hladovka a obec Suchá Hora 

musia k takémuto systému zberu komunálneho odpadu pristúpiť, aby boli podmienky rovnaké 

a účelné. Účelom žetónového spôsobu zberu komunálneho odpadu je zabezpečiť lepšiu 

separáciu komunálneho odpadu a tým zvýšiť podiel separovaného odpadu ku komunálnemu 

odpadu, čo nás tlači Európska únia a Slovenska republika sa zaviazala a takúto zmluvu 

podpísala s EÚ. Podiel separovaného odpadu v roku 2022 by mala dosiahnuť obec Hladovka 

na úrovní 55% z komunálneho odpadu. Pre zaujímavosť obec podľa predpokladov ma platiť 

v roku 2020 za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu 35 500 eur, obyvatelia sa budú po 

zvýšení podieľať sumou predpoklad 15 500 eur. Pre porovnanie v roku 2019 obec zaplatila 

15 700 eur, obyvatelia sa podieľali čiastkou 8 960 eur.              

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.82/2019 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

b/ schvaľuje VZN č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

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. 

 

Ad.7. Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

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

 

     Návrh bol taktiež zverejnený dňa 28.11.2019 na webovej stránke obce Hladovka. E-

mailovou poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č.3/2019. Do dnešného nebola vznesená 

žiadna požiadavka ani pripomienka.  

Starosta informoval, že na základe kontrol nezávislých audítorov, ktoré obciam vykonávajú 

kontroly na obecných úradov bolo obciam vytknuté, že majú nesprávne určenie stravného pre 

cudzích stravníkov vo svojich VZN. Cudzím stravníkom sa na doplácanie majú započítať 

všetky náklady, ktoré s tým súvisia na základe podkladov predchádzajúceho roku /réžie na 

potraviny a energie + pracovná sila/.Tak doplácanie cudzích stravníkov nemá byť stanovené 
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pevnou cenou vo VZN. Na odporúčanie audítora,  obec vypracovala zmenu VZN, kde odsek 3 

sa mení  a nahrádza znením: „Cudzí stravník okrem nákladov na potraviny  uhrádza aj režijné 

náklady na výrobu jedného jedla podľa skutočne zisteného prepočtu režijných nákladov na 1 

jedlo v predchádzajúcom kalendárnom roku“. (viď Príloha č. 1 zmena). 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 83/2019 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 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.4/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 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, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.8.Všeobecné  záväzné nariadenie obce Hladovka č. 5/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

 

     Návrh bol zverejnený dňa 28.11.2019 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou 

poštou každý poslanec obdŕžal návrh Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. 

5/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 

o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce 

Hladovka. 

 Do dnešného nebola vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka.  

 

Starosta informuje do došlo k zmene vo výške navýšenia originálnych nákladov pre ZŠ s MŠ 

Hladovka pre materskú školu v oblasti školskej jedálne. Celkové navýšenie, ktoré predložila 

ZŠ predstavovali zvýšené náklady pre obec o 11 600 eur. Po vzájomných odborných 

konzultáciách navýšené náklady pre obec Hladovka sú vo výške 8 900 eur. Upozorňujem 

poslancov, že ak ZŠ Hladovka v rámci originálnych kompetencií žiada navýšenie rozpočtu MŠ 

oproti roku 2019 o čiastku 8 900 eur na tomto zvýšení sa vždy musí podieľať aj rodič, ktorý 

dáva dieťa do MŠ. Obec nezvyšuje miestne dane občanov, ale zvyšujú sa náklady obci. Obciam 

sa nezvyšujú podielové dane na rok 2020, ktoré dáva štát, tak obec nemá finančné prostriedky 

sa navýšenie celej sumy MŠ. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.84/2019 - OZ  

a/ prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 5/2019, ktorým sa  mení a 

dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

b/ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 5/2019, ktorým sa  mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka 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, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 9. - Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hladovka. 
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      Úpravou rozpočtu zohľadňujeme aktuálne plnenie – presun  rozpočtovaných prostriedkov 

podľa skutočného plnenia k 31.12.2019. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.85/2019 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2019. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2019. 

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. 10. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020 

 

     Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka  Anna Hutlasová, ktorá oboznámila 

poslankyne a poslancov s náplňou práce a činnosťou, na ktorú sa sústredí v priebehu  1. polroka 

2020. Zo strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.86 /2019-OZ 

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 11. - Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198. 

 

     Na rok 2020 si nájomníci bytového domu č.198 podali žiadosti o predĺženie nájomných 

zmlúv. Obyvatelia sa správajú disciplinované.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 87/2019 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2020. 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2020. 

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, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 12. - Rôzne  

 

• Návrh na vyradenie majetku obce 

     Starosta predniesol poslancom návrh na vyradenie majetku, ktorý z dôvodu  opotrebenia a 

neopraviteľnosti inventarizačná komisia navrhla na vyradenie. Starosta dal slovo Mgr. 

Harmatovej, ktorá prečítala zoznam na vyradenie majetku obce. Poslanci sa s návrhom 

oboznámili a následne ho schválili. Návrh vyradeného majetku tvorí prílohu podkladov OZ.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 88/2019 - OZ  

a/ prerokovali Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2019. 

b/ schvaľuje Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2019. 
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Návrh bol prijatý. 

• Prehodnotenie stočného 

     Obecné zastupiteľstvo po diskusií  dospelo k rozhodnutiu, že na rok 2020 ostáva nezmenený 

poplatok 1m3 stočného a ostáva vo výške 1euro/1m3. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 89/2019 - OZ  

a/ prerokovali výšku stočného na rok 2020. 

b/ schvaľuje výšku stočného vo výške 1€/1m3 na rok 2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Návrh bol prijatý. 

• Mládežnícky parlament – miestnosť 

     Starosta informoval poslancov, že mládežnícky parlament, ktorý začína pôsobiť v obci 

Hladovka prišiel s požiadavkou, že na svoju činnosť by potreboval miestnosť. Zatiaľ im  

starosta ponúkol priestory na starom – bývalom obecnom úrade. V budúcnosti budeme musieť 

vytvoriť, vybudovať poprípade sa dohodnúť s farským úradom o vytvorenie nejakých 

priestorov pre mládežnícky parlament v obci Hladovka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 90/2019 - OZ  

a/ prerokovali požiadavku mládežníckeho parlamentu o pridelenie miestnosti na svoju činnosť  

b/ berie na vedomie požiadavku mládežníckeho parlamentu o pridelenie miestnosti na svoju 

činnosť. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Návrh bol prijatý. 

 

• Poplatky telocvičňa a záujmová činnosť 

     Starosta informoval poslancov, že na základe uznesenia OZ 16/2018 zo dňa 8.12.2018, kde 

obecné zastupiteľstvo schválilo vyberanie poplatkov za telocvičňu mimo vyučovací proces  do 

dnešného dňa škola nevybrala žiadne poplatky. Starosta poukázal, že rozhodnutia OZ škola 

nerešpektovala a je potrebné do budúcnosti daný problém vyriešiť.  

Poslankyňa Anna Harmatová informovala, že navýšenie rozpočtu OZ o čiastku 3900 eur, ktorá 

je určená na záujmovú činnosť školy bude prerozdelená a to: 2100 eur pôjde na záujmovú 

činnosť ZŠ, 1000 eur bude čiastka použitá na nákup materiálu pre detský folklórny súbor a 900 

eur sa použije na telocvičňu. Poslankyňa Anna Harmatová navrhla, že až do prijatia rozhodnutia 

zo strany obce je potrebné rozhodnutie OZ nevyberať poplatky a k výberu poplatkov 

a vyriešeniu situácie sa vrátime na OZ v januári 2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 91/2019 - OZ  

a/ prerokovali pozastavenie výberu poplatkov za používanie telocvične verejnosťou do 

najbližšieho zasadnutia. 
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b/ schvaľuje pozastavenie výberu poplatkov za používanie telocvične verejnosťou do 

najbližšieho zasadnutia. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ 

 

     Predmetom tohto bodu je prevod správy majetku obce, ktorého obstaranie bolo schválené 

v rozpočte obce. Vlastník- obec zveruje majetok do správy správcu bezodplatne. 

Dôvodom prevodu správy je účelové využitie uvedeného majetku Základnou školou Hladovka 

238 ako rozpočtovou organizáciou Obce Hladovka so samostatnou právnou subjektivitou.  

Obec Hladovka ako prijímateľ NFP v rámci projektu „Vybudovanie odborných učební 

vrátane ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke“, 

kód projektu 302021J418, číslo Zmluvy o NFP Č.IROP-Z-302021J418-222-13 zo dňa 

20.7.2018 nadobudla do svojho vlastníctva hnuteľný i nehnuteľný majetok pre implementáciu 

vyššie uvedeného projektu. Správca je s obsahom projektu a zmluvy o NFP oboznámený. 

Jedná sa o nasledovný majetok: 
 

p.č
. 

Samostatne hnuteľný  a nehnuteľný majetok      Vlastné ŠR  + EFRR Nadobúdacia hodnota                  
                    (EURO) 

zdroje zdroje Projekt s DPH 

1 Vybudovanie od. Učební ZŠ  - vybavenie učební 
„ nábytok“ 
Fa 71/2019 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský 
Podzámok 

1 953,29 30 179,71 IROP 32 133,00 

2 Vybudovanie od. Učební v ZŠ – vybavenie 
učební – „didaktické pomôcky“ 
Fa 95/2019 – PC Slovakia, Trstená 

4 860,73 70 727,25 IROP 75 587,98 

3 Vybudovanie od. Učební v ZŠ – vybavenie 
učební – „IKT“ 
Fa 50/2019- PC Slovakia, Trstená 

4 037,67 26 202,87 IROP 30 240,54 

 Celková hodnota hnuteľného majetku 
 

10 851,69 127 109,83  137 961,52 

4 Využitie nadstavby budovy ZŠ v Hladovke 
Fa 234,235,237/2018 – STAVPOČ s.r.o., 
Námestovo 

44 463,02 34 327,67 IROP 78 790,69 
 

5 Zateplenie  stropu telocvične ZŠ s MŠ Hladovka 
Fa 64/2019 Šimon Bonk, Hladovka 188 

2 500,00 - -  
2 500,00 

6 Zhodnotenie podlahovej konštrukcie III.NP ZŠ  
Fa 76,83/2019 Marek Kukuc, Suchá Hora 203 

18 700,14 - -  
18 700,14 

7 Samostatne nakúpený materiál k nadstavbe 
budovy ZŠ  
Fa 75,107/2019 Stavivá Vrabček, Liesek 

1 860,88 - - 1 860,88 

8 Projekt – Využitie nadstavby budovy ZŠ 
v Hladovke 
Fa 54,59,81/2019 

568,00 - - 568,00 

9 Dodávka a montáž elektroinštalačných  prác na 
laboratórne stoly 
Fa 247/2019 Interiéry  Riljak s.r.o., Or.Podzámok 

1557,00 - - 1557,00 

10 Výroba a montáž pozinkovanej mreže 
Fa 231/2019 J.Benek, Vitanová 266 

280,00 - - 280,00 

 Celková hodnota nehnuteľného majetku 69 929,04 34 327,67  104 256,71 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 92/2019 - OZ  

a/ prerokovali Zmluvu o prevode majetku obce do správy ZŠ s MŠ. 

b/ schvaľuje bezodplatný prevod správy majetku obce Hladovka na ZŠ s MŠ Hladovka 238 

k 1.11.2019. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku obce Hladovka, ktorého 

obstaranie bolo schválené v rozpočte obce. Jedná sa o majetok: 

Samostatne hnuteľný majetok / vybavenie učební v základnej škole/ v hodnote : 137 961,52 

Eur. 

Nehnuteľný majetok / technické zhodnotenie budovy základnej školy/ v hodnote : 104 256,71 

Eur. 

c/ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o prevode majetku obce do správy ZŠ s MŠ 

Hladovka 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

Návrh bol prijatý. 

 

 

• Nájomné byty - zvýšenie nájomného 

     Na návrh poslancov bola prednesená požiadavka, že v priebehu niekoľkých  rokov obec 

Hladovka nezvyšovala nájomne. Starosta poslancov informoval, že naposledy bolo zvýšenie 

nájomného  Smernicou  o nájme sociálnych  bytov vo vlastníctve obce pre obyvateľov obce 

Hladovka zo dňa 1.6.2010. Poslanec Hulák navrhol zvýšenie nájomného aspoň o 20%. 

Poslanec Korček zvýšenie nájomného na 3 izbový byt na čiastku 150 eur. Nakoniec poslanci 

dospeli ku kompromisu a starosta dal hlasovať o navýšenie nájomného 3 izbového bytu na 

čiastku 100 eur a jednoizbového bytu na čiastku 50 eur. Ostatné poplatky, ktoré nájomcovia 

hradia ako je stočné, fond opráv ostanú nezmenené. Energie si hradia nájomcovia sami. 

V zmysle prijatia VZN č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobný stavebný odpad poslanci na návrh poslanca Dušana Kalisa po 

diskusií dospeli k vyriešeniu odvozu komunálneho odpadu a platby za komunálny odpad 

z bytového domu 198, že každý nájomca si zakúpi 110 l kuka nádobu a bude platiť za 

komunálny odpad tak ako všetci obyvatelia obce Hladovka v zmysle VZN 3/2019. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 93/2019 - OZ  

a/ prerokovali zvýšenie nájomného  nájomcom v bytovom dome 198 s platnosťou od 

1.1.2020. 

b/ schvaľuje nájomne vo výške 100 eur pre 3 izbový byt a 50 eur pre jednoizbový byt 

s platnosťou od 1.1.2020. 

c/schvaľuje, aby si každý nájomca bytu zakúpil 110 l kuka nádobu. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Informácie o výroku audítora 

 

     Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora z overenia 

individuálnej a konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2018. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.94/2019 – OZ 
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a/ berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2018.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Stanislav Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Výrub drevín 

 

     Starosta informoval poslancov, že od 1.1.2020 sa mení zákon 543/2002 o ochrane prírody 

a krajiny a to v tom, že Výdaj na výrub drevín v zmysle spomínaného zákona v extraviláne 

obce nebude dávať súhlas obec ako to robila doteraz, ale Okresný úrad Tvrdošín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

 

• Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom: „Zámok 

a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na poľsko – slovenskom pohraničí“ 

     Dňa 27.05.2019 starosta obce spolu s  vedúcim partnerom Gminou Dobczyce podal žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt „Zámok a vidiecka chata – nový priestor 

pre kultúru na poľsko – slovenskom pohraničí“ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja Program Inrerreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Starosta informoval, že OZ 

by malo schváliť/neschváliť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 95/2019 – OZ 

a/ prerokovalo spolufinancovanie projektu „ Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru 

na poľsko – slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/III/B/0200 v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V –A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov, t.j. vo výške 1 413,09 EUR. 

b/ schvaľuje  spolufinancovanie projektu „ Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru 

na poľsko – slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/III/B/0200 v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V –A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov, t.j. vo výške 1 413,09 EUR. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Stanislav Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

• Sadzobník úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka 

     Starosta predniesol návrh na zmeny poplatkov a vyzval poslancov, aby sa k nemu 

vyjadrili. 

Pracovníčka p. Kalisová skonštatovala, že poslanci berú sadzobník na vedomie a prečítala 

konečné znenie Doplnku č.3, ktorým  sa menia poplatky :  

- Poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov: 5,00 € 

- Prenájom sály na svadbu, za jednu takúto akciu: 150,00 € 

+ el. energie, plyn a voda – skutočná spotreba 

- Prenájom sály na rodinnú oslavu a kar, za jednu takúto akciu: 50 € 

+ el. energie, plyn a voda – skutočná spotreba 

- Prenájom sály na predajné, predvádzacie a iné podnikateľské aktivity : 200 € 

 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 96/2019 – OZ 

a/ prerokovalo Doplnok č.3 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom 

Hladovka. 
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b/ berie na vedomie Doplnok č.3 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Stanislav Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

 

 

Ad. 13. - Interpelácie poslancov 

 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 14. – Diskusia 

 

     Starosta podotkol, že v roku 2020  bude pracovať aj na zápise v katastri nehnuteľností. 

Zámerom je oddeliť budovu kultúrneho domu od budovy základnej školy ak to bude možné 

znaleckým posudkom. 

 

Ad. 15. – Návrh na uznesenie 

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 16 – Záver 

     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 

                       Peter Hulák 

 


