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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 07.05.2020  
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:   

      Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Ján Korček 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová -kontrolórka obce, Mgr. Helena Harmatová – ekonóm obce 

 

  

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2019 

6. Záverečný účet obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  

7. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŚ s MŚ Hladovka za 1.Q. 2020 

8. Rôzne 

• Výber miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad k 7.5.2020 

• Informácia o úprave rozpočtu obce RO č. 2   

• iné 

9. Interpelácie poslancov 

10.  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.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Mária Skorušová a Dušan Kalis. 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú. 
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Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

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

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 108/2020 - 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 o činnosti obce od posledného zasadnutia 

• Úspešne sa zrealizoval projekt „Rekonštrukcia – stavebné úpravy kultúrneho domu“ 

v hodnote 35 411 Eur + vybavenie kuchyne v hodnote 8 856 €.  

Po odsúhlasení poslancov a v zmysle uznesenia OZ zo dňa  14.2.2020 starosta objednal 

v Poľsku vonkajšie hliníkové žalúzie v počte 5 kusov v hodnote 2 230 €, ktoré v mesiaci 

apríl boli  dodane. Po otvorení hraníc budú aj namontované.  

• Po doplnení a vykonaní administratívnej kontroly MAS Oravský Podzámok dňa 25.4.2020 

bol postúpený projekt: “Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce 

Hladovka“ na PPA Bratislava k schvaľovaciemu konaniu.  

Celková hodnota projektu po verejnom obstarávaní je 39 636,87 €. Spoluúčasť obce je 20 % 

predstavuje čiastku 7 927,38 €. 

• V mesiaci apríl sa zrealizoval projekt: „Výmena strešnej krytiny na obecnom úrade v 

Hladovke“ v celkovej hodnote 23 230,13 €.  

• Na základe odporúčaní obecného zastupiteľstva starosta obce zabezpečil vyčistenie stoličiek 

v kultúrnom dome a stoličiek zo zborovne  ZŠ s MŠ Hladovka.   

• Po dohode a na základe znížených cien starosta  objednal 5 minútový letecký film našej obce 

v hodnote 250 EUR. Vyrobený a spracovaný bude do jesene 2020. Po konzultáciách so 

spoločnosťou  bude obci  dodaná aj nepostrihaná verzia celého filmu. Stránka obce bude 

obohatená nielen fotografiami, krátkymi videami z kultúrneho života obce, ale aj krátkym 

filmom s výhľadom na  obec z vtáčej perspektívy. 

• Po podpísaní Zmluvy o dofinancovaní mikroprojektu s Dobczycami „Zámok a vidiecka 

chata – nový priestor pre kultúru na poľsko – slovenskom pohraničí, číslo: 

INT/ET/TAT/1/III/B/0200“ sa začala realizácia časti projektu. V mesiaci apríl obec na 

základe pandémie COVID 19 žiadosťou spolu s partnerom musela požiadať EUROREGION 

Tatry o presunutie spoločnej akcie „Stavanie mája“ na rok 2021 a celého projektu pre 

ukončenie do 31.12.2021. Celková hodnota projektu pre Obec Hladovka predstavuje čiastku 

28 261,71 €. Spoluúčasť pre obec je 5% čo predstavuje 1 413,09 €. Obec zrealizovala verejné 

obstaranie na figuríny. Výzva na dobové goralské kroje je na odsúhlasení na ŽSK.  

• Po vypuknutí pandémie COVID 19  zakúpila obec respirátory FFP2 v počte 20 ks pre 

zamestnancov obce a členov DHZO a  rúška  všetkým občanom nad 65 rokov. V druhej fáze 

zabezpečila obec rúška  aj občanom nad 55 rokov, tiež občanom v hmotnej núdzi a tým, 

ktorí si nemali kde zabezpečiť.  Roznos rúšok zabezpečil Miestny spolok červeného kríža 

pod vedením predsedníčky  Heleny Kubicovej.  

• Obec Hladovka po dohode s predsedom DHZO zabezpečila a dohliadala na dodržiavanie 

hygienických predpisov pri Božom hrobe. 

• Po konzultáciách s Ing. Miroslavom Jurčim a po upozornení občanmi obce, že nepočujú 

vysielanie obecného rozhlasu, obec zakúpila a spustila do prevádzky aplikáciu MOJA 
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OBEC. Podľa dohody, do konca roka 2020 ju máme zdarma a od 1.1.2021 bude obec platiť 

24 € mesačne. Viac informácií na stránke. 

• Od 7.5.2020 budú na celý týždeň pristavené 2 veľkoobjemové kontajnery na objemový 

odpad.  

• Obec vysporiadava v rámci intravilánu pozemky SPF, ktoré sú pod miestnymi 

komunikáciami. Dňa 27.4.2020 prišlo na obec doplnenie, kde obec musí mať vypracovaný 

znalecký posudok na pozemky a geometrické plány. Jedná sa celkovo o 795,20 m. Znalecký 

posudok má urobiť Ing. Bednár z Trstenej. Materiály pripravuje  Ing. Dzureková a GP má 

zhotoviť  Ing. Mažári.  

Starosta skonštatoval, že je to potrebne urobiť ak SPF  dal takú možnosť. Náklady sa môžu 

byť aj  15 000 EUR. V konečnom dôsledku sa uvidí, akú cenu stanoví SPF za m2.  

• Vysporiadanie cesty Pozadomy – úsek Bonk smer Lažiská. 

Starosta informoval poslancov, že Katastrálny odbor v Tvrdošíne prerušil všetky 4 zmluvy, 

ktoré obec dala na zápis.  Prvá zámenná zmluva , ktorá bola odovzdaná na zápis 2.12.2019 

nie je ešte zavkladovaná. Kataster dal prísľub, že po odstránení pripomienok budú zmluvy 

do mesiaca zapísané. Potom bude nasledovať proces vyňatia pozemkov na Okresnom úrade 

v Námestove. Starosta predpokladal, že stavebné práce na rozšírení komunikácie začnú na 

jar, avšak z dôvodu prípravy stavebnej dokumentácie je reálny predpoklad na jeseň 2020. 

• Kompletne pozemkové úpravy v obci Hladovka.  

Podľa dostupných informácií po výmene vlády SR sa v tomto smere nič nedeje. Zmluvy sú 

na ministerstve pripravené na podpis. Podľa informácií všetko sa presunulo na 9/2020. 

Komisie pracujú už na príprave nových katastrálnych území, ale Komplexne pozemkové 

reformy, ktoré sa okrem iných katastrálnych území týkajú aj našej obce, stagnujú. 

• Obec v zmysle platnej legislatívy uzatvorila na základe najnižšej ponuky s Pyrokomplexom 

Námestovo zmluvu s oprávnenou osobou, ktorá bude pre obec vykonávať zdravotnícku 

službu.  

• Obec v mesiaci apríl/ máj zakúpila štrky  cca 79 ton, na úpravu miestnych komunikácií. 

• Pracovníci OÚ aj za pomoci niektorých občanov vyčistili hlavnú cestu od smeti a štrkov 

pozdĺž chodníkov po oboch stranách. Zostrihali tuje v okolí OÚ, cintorína, v okolí škôlky 

a stromy okolo ZŠ s MŠ Hladovka. Zakopali potrubia splaškovej vody z prístreška obecného 

úradu a odviedli splaškovú vodu do kanálu. Vyčistili kanály na dolnom konci od starého 

lístia a komunálneho odpadu.  

• Na základe usmernenia z MŠ SR, v zmysle novely ZP 66/2020 Z. z. podľa  § 250b ods. 6 od 

4.apríla 2020 všetkým  zamestnancom v rámci originálnych kompetencií patrí náhrada mzdy 

v sume 80% jeho priemerného zárobku. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.109/2020 – OZ 

a/ prerokovalo správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

b/berie na vedomie správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

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. 5 - Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2019 

 

Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka, aby prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva informovala o čerpaní rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka 

za rok 2019–viď príloha.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.110/2020 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu za rok 2019. 

b/ schvaľuje  Správu o plnení rozpočtu za rok 2019. 
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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.6 - Záverečný účet obce za rok 2019 

 

     Záverečný účet obce za rok 2019 bol zverejnený dňa 21.04.2020 na webovej stránke obce.  

K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór obce 

konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a 

odporúča ho schváliť s výrokom „bez výhrad“. 

Poslanci záverečný účet jednomyseľne schválili spolu s celoročným hospodárením obce s 

výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého 

roka na tvorbu rezervného fondu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 111/2020 - OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2019. 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2019.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 72 285,34 Eur  na tvorbu 

rezervného fondu.  

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. 7 - Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2020 

 

Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka ako aj ekonómke ZŠ s MŠ 

Hladovka, aby prítomných poslancov informovali o čerpaní rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ 

s MŠ Hladovka za I.Q.2020-viď príloha.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.112/2020 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2019. 

b/ schvaľuje Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2019. 

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.8 Rôzne 

8.1. Výber miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad k 7.5.2020.  

 

     Výber miestnych daní k dnešnému dňu predstavuje čiastku 12 717,14 Eur. Za pozemky sa 

obec k dnešnému dňu vybrala 4 160,32Eur, za stavby 8 048,82 Eur a za psa 508 Eur. Z celkovej 

sumy 16 543,62 Eur je výber dani v obci na 76,87%. Ešte je potrebné vybrať  ¼ daní a 

poplatkov. K dnešnému dňu nezaplatili ešte 2 domácnosti poplatok za komunálny odpad . 

Starosta dúfa, že na budúci týždeň by mala táto položka byť uzavretá. Obec aj napriek pandémií 

COVID-19 vyberala miestne dane za prísnych hygienických podmienok a na základe 

telefonickej objednávky vyhotovenia rozhodnutí.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.113/2020 - OZ 



 
 
5 
 

a/ berie na vedomie informácie o výbere miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad 

k 7.5.2020. 

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.  

 

8.2. Informácia o úprave rozpočtu obce RO č. 2   

     Starosta vyzval ekonómku obce, aby informovala prítomných o RO č. 1 a zároveň RO č.2, 

ktoré tvoria prílohu zápisnice. Starosta podotkol, že v dôsledku pandémie sa niektoré investičné 

akcie nestihnú uskutočniť a tak  nie je potrebné navyšovať kapitálový rozpočet, ktorý bol 

schválený na základe uzn. OZ č. 104/2020.  

Z toho dôvodu sa k 31.3.2020 RO č.1 upravilo  presunom rozpočtových položiek v rámci 

schváleného rozpočtu. 

Úpravou rozpočtu RO č.2 je potrebné navýšiť dofinancovanie „Výmena strešnej  krytiny...“ 

a zároveň ponížiť nákup nákl. vozidiel, prac. strojov, atď. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.114/2020 – OZ 

a/ prerokovalo informáciu o úprave rozpočtu. 

b/ berie na vedomie úpravu rozpočtu v rámci rozsahu určenom OZ a poskytnutím finančných 

prostriedkov zo ŠR. 

c/schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.1 a RO č.2. 

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.  

 

 

8.3. Kompostéry 

     Dňa 5.5.2020 boli dodané 1100 l kompostéry v hodnote 4 830 EUR. Na základe písomného 

prevzatia, budú rozdané záujemcom s trvalým pobytom v obci, ktorý komposter v prvej fáze 

nedostali. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.115/2020 – OZ 

a/ prerokovalo prerozdelenie komposterov na obci. 

b/ schvaľuje bezplatne odovzdanie 50 ks komposterov občanom s trvalým pobytom v obci, 

ktorý ešte kompostér nemajú. Udržateľnosť kompostérov je 5 rokov od dátumu prevzatia. 

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.  

 

 

8.4. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na 

r.2020 

     Starosta predložil Žiadosť o predĺženie termínu na použitie poskytnutých finančných 

prostriedkov do 31.8.2020 a následného predloženia zúčtovania použitia   poskytnutých 

finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre detí s trvalým pobytom v obci najneskôr do 

30.9.2020. Žiadosť bola na obec doručená 7.5.2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.116/2020 – OZ 
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a/ prerokovalo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na 

r.2020. 

b/schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na 

r.2020. 

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš) 

Proti: 1 poslanec (Peter Hulák ) 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

8.5. „Pomocný anjel“ n.o. 

 

     Obec Hladovka spolu s obcami v Tvrdošínskom okrese dostali dňa 5.5.2020 jednostrannú 

výpoveď  od konateľky neziskovej organizácie „Pomocný  anjel“. Pre obec to znamená, že bude 

odvezený zberný kontajner na odber použitých textílií, oblečenia a obuvi.  

Starosta prisľúbil, že danou problematikou sa bude zaoberať. Ak sa aj nájde zberná spoločnosť, 

tak určite nebude  túto službu vykonávať bez finančného ohodnotenia. Týmto obci vzniknú 

ďalšie náklady na odvoz odpadu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.117/2020 – OZ 

a/berie na vedomie výpoveď zo Zmluvného vzťahu medzi Obcou Hladovka a Pomocným 

anjelom, n.o. Kremnica. 

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.  

 

 

8.6. Telocvičňa – poplatky 

 

     Na zasadnutí v decembri 2019 obecné zastupiteľstvo uznesením 91/2019-OZ pozastavilo 

výber poplatkov do najbližšieho zasadnutia OZ, kde poslankyňa Anna Harmatová navrhla, že 

navýšenie rozpočtu OZ o čiastku 3900 eur, ktorá je určená na záujmovú činnosť školy by sa 

mohla prerozdeliť 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.  

Poslanec Peter Hulák spolu s ostatnými poslancami navrhli, aby sa ponechal dočasný stav  na  

riešenie poplatkov telocvične. OZ bude riešiť poplatky až po skončení pandémie COVID- 19, 

aj tak nikto v tejto dobe nenavštevuje telocvičňu.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.  118/2020 – OZ 

a/ prerokovali pozastavenie výberu poplatkov za používanie telocvične verejnosťou až do 

odvolania- skončenia pandémie, do doby možnosti začatia používania telocvične.  

b/ schvaľuje pozastavenie výberu poplatkov za používanie telocvične verejnosťou až do 

odvolania- skončenia pandémie, do doby možnosti začatia používania telocvične. 

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.  

 

8.7. Gabriela Kubicová – DROBČEK 

     Ekonómka obce informovala, že na obecný úrad bolo doručené menovanou „Potvrdenie 

o ukončení podnikania“ k 1.5.2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.119/2020 – OZ 

a/berie na vedomie ukončenie podnikania   k 1.5.2020 Gabriely Kubicovej-Drobček. 
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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. 9 - Interpelácie poslancov 

 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 10 – Diskusia 

 

     Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Ad. 11 – Návrh na uznesenie 

      

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 12– 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: Mária Skorušová 

                       Dušan Kalis 


