Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 20.11.2020 v zasadačke OÚ Hladovka
__________________________________________________________________________
Prítomní: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce.
Poslanci: Peter Hulák
Dušan Kalis
Stanislav Buš
Mária Skorušová
Anna Harmatová
Jozef Planieta
Neprítomný: Ján Korček - PN.
Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce, Ľubomíra Kalisová.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa starostu o činnosti obce.
Plnenie daňových príjmov.
Rôzne
• Žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka - Bibiána Kubicová,
Hladovka 224.
• Podanie žiadosti na DPO SR o stanovisko k registrácií hasičských vozidiel Tatra
148 a Avia A30 o zaradenie vozidiel ako špeciálne vozidlá.
• Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2021.
• Prerokovanie žiadosti:
- ZŠ s MŠ Hladovka na záujmovú činnosť.
- Dievčenskej speváckej skupiny.
• Iné.
7. Interpelácie poslancov.
8. 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 6 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 6 poslancov ( 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 Stanislav Buš.
Za zapisovateľku: Ľubomíra Kalisová.
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. 136/2020 - OZ.
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia.
b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta,
Stanislav Buš).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ad.4 Správa starostu o činnosti obce.
4/1 - Realizuje sa cezhraničný projekt cez Euroregión Tatry pod názvom „ Zámok a vidiecka
chata – nový priestor pre kultúru na Slovensko-poľskom pohraničí“. Hlavným partnerom je
poľské mesto - gmina Dobczyce. Obec k 15.10.2020 podala čiastkovú správu na preplatenie
časti vynaložených finančných prostriedkov zo strany obce k 30.09.2020 projektovému
manažérovi na ŽSK na kontrolu. Na refundáciu nákladov projektu obec požiadala v celkovej
výške 24 888,47 Eur. Z toho by obci mali preplatiť 85% z eurofondov a 10% zo štátneho
rozpočtu. Pre informáciu poľská strana hlavný partner ešte nerealizoval nič. Projekt bol
zmluvne predlžený do 30.10.2021z pôvodného ukončenia projektu do 31.12.2020 z dôvodu
koróna COVID-19. Celková hodnota cezhraničného mikroprojektu, ktorú má realizovať obec
je 28 261,71 Eur spoluúčasť obce 5% čo predstavuje 1 413,09 Eur. Obec realizovala už
stavebnú časť, kde sa vytvorili sociálne zariadenie, sprcha schodisko, chodba v hodnote
9 766,94 Eur. Obec nákup figurín v hodnote 909,84 Eur. Zakúpili sa kompletné goralské kroje
mužov v počte 4 kusy, kompletný goralský kroj ženský a kompletný goralský kroj chlapca
a dievčaťa v počte spolu 2 kusy ako aj 2 kusy huslí a 1 kus basa v celkovej hodnote7 610,83
Eur. Ďalej bol zakúpený v rámci projektu tradičný goralský nábytok v hodnote 1 505,28 Eur.
Vo vybudovaných miestnostiach bude umiestnených 7 figurín v goralských krojoch. Obec
vykonala pri realizácií celkovo doposiaľ 10 verejných obstarávaní. Do ukončenia
mikroprojektu ich je potrebné vykonať ešte 4 verejné obstarávania. Starosta zdôrazňuje a dáva
do pozornosti aká je ťažká a veľmi náročná realizácia celého mikroprojektu po stránke
administratívnej a časovej . Na čiastku 28 261,71 Eur je potrebne vykonať VO alebo
vypracovať zmluvy a uzavrieť dohody celkom 14 krát. Všetko ide na kontrolu a až potom po
cca 2 rokov Vám refundujú 95 % z ceny projektu.
4/2 – Obec čaká na vyhodnotenie projektu cez MAS Orava pod Názvom „Vybudovanie
priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Hladovka. Obec v zmysle žiadosti urobila aj
VO, kde bola vysúťažená suma v celkovej hodnote 39 639,87 eur. Podpora projektu cez
eurofondy by mala dosiahnuť čiastku 31 709,50 Eur. Spoluúčasť obce na projekte bude
7 930,37 Eur. Projekt bude realizovaný na III.NP. ZŠ Hladovka, kde by sa mala realizovať
pravá časť poschodia, ktorá by mala slúžiť mládeži deťom ZŠ na nácvik detského folklórneho
súboru Goral a na iné kultúrno spoločenské podujatia.
4/3 - Obec vysporiadala a dala do poriadku cestu Poza domy časť Vladimír Bonk smer
Košariska.
4/4 - Bol vykonaný pravidelný servis a do čističky dané nové baktérie v hodnote 1 452 Eur.
Každé 3 mesiace sa vykonáva odber vzoriek oprávnenou osobou. Ročné náklady predstavujú
685 Eur.
4/5 - Realizácia údržba a oprava v dvoch etapách miestnej komunikácie smer Karol Greš Košariska spolu v hodnote 10 500 Eur. Vykopanie rigola po celej dĺžke novovybudovanej
cesty.
4/6 - Bol vykonaný pravidelný servis na traktor Zetor CL 80 v hodnote 909 Eur a servis na
malotraktor Vega v hodnote 173,74 Eur.

4/7 - Nákup rúšok, dezinfekcie, motorového rosiča, kombinéz, štítov v hodnote 689,25 Eur.
4/8 - Stavebné úpravy , rozšírenie miestnej komunikácie Poza domy časť Vladimír Bonk smer
Košariska na šírku 6m a vykopanie rigolu po celej dĺžky miestnej komunikácie. Z verejného
obstarávania bola vysúťažená cena zákazky a zrealizovala sa v hodnote 32 939,63 Eur. Obec
mala aj ostatné náklady vo výške 5 146 Eur, ktoré sa skladali za prekládku 2 kusov elektrických
stĺpov, prekládka a výmena 2 kusov hydrantov, stavebné povolenia, súhlasné stanoviska
dotknutých osôb, vytýčenia elektriny, plynu, vody, vytýčenie geodetom smer cesty, výmena rúr
v spodnej časti miestnej komunikácie pri trafostanici a vybudovanie šachty s poklopom na
spojenie kanálov na dažďovú kanalizáciu ulíc Poza domy a cesty Nová ulica Jozef Planieta,
výmena rúr a vybudovanie priechodu pri Vladimírovi Bonkovi a za stavebný dozor. Ukončenie
diela a odovzdanie sa uskutočnilo dňa 15.10.2020. Celkove náklady úprav a oprav miestnej
komunikácie Pozadomy vyšli obec na čiastku 38 085,63 Eur.
4/9 - Vypracovala sa monitorovacia správa na projekt Odborných učební, ktorá sa predkladá
každý rok. Dotiahlo sa rozhodnutie RÚVZ Dolný Kubín na spustenie učební. Po dobu 5 rokov
obec musí predkladať a dokladať potrebné doklady, ktoré si vyžaduje kontrolný orgán ako napr.
fotodokumentáciu, vyťaženosť učební, kontrola ukazovateľov ako počet žiakov a pod.
Realizácia a ukončenie projektov neznamená koniec práce na danom projekte, práca pokračuje
ďalej a to vypracovaním monitorovacích správ každý rok po dobu udržateľnosti projektov,
ktoré sú väčšinou 5 rokov.
4/10 - Vykonala sa úprava terénov Poza Potok, na konci Obce Hladovka a Pod Kopanicami.
4/11 - Obec sa podieľala po dohode na financovaní prepadnutého chodníku pri novostavbe
Dominiky Ďubašíkovej. Spomínaná zafinancovala mechanizmy, ktoré chodník rozkopali,
zaplatenie prác a za položenie a nákup asfaltovej zmesi. Obec dodala štrk a rúry.
4/11 - Obec sa podieľala na realizácií celoplošného testovania v rámci SR v dňoch 23.10.2020
až 25.10.2020, 31.10.2020 a 01.11.2020, 07.11. 2020 a 08.11.2020. Celkové náklady , ktoré
vznikli počas celoplošného testovania obec si dala refundovať Okresnému úradu Tvrdošín.
Odboru krízového riadenia v celkovej výške 2 356,64 Eur.
4/12 - Obec vykonala opravu križovatky pri Albíne Petrekovej a to položením asfaltovej zmesi
a osadenie cestného zrkadla v celkovej hodnote 4 644 Eur. Starosta konštatoval, že to bolo
dobré rozhodnutie a prispelo to ku kvalite a bezpečnosti.
4/13 - Obec konkrétne starosta spolu zo zamestnancami OÚ doručili občanom nad 60 rokov
(seniorom ) v zmysle uznesenia č. 135/2020 - OZ finančný príspevok vo výške 20 Eur na osobu
a taktiež im bolo odovzdané 1 kus bavlnené rúško, 2 jednorazové rúška a ovocie - banán.
Celkovo bolo v rámci akcií úcta k dôchodcom obdarovaných 166 občanov Obce Hladovka.
4/14 - Pokračuje sa v doplňovaní žiadosti Obce Hladovka SPF o predaj a bezplatný predaj
pozemkov v intraviláne obce, ktoré sú pod miestnymi komunikáciami obce, pod alebo v okolí
stavieb obce.
4/15 - Komasácia – podľa informácii rámcové dohody s výhercami boli podpísané. Kompletné
pozemkové úpravy v obci Hladovka, ak pôjde všetko podľa harmonogramu by sa mali
realizovať v roku 2021 a sú aj narozpočtované v štátnom rozpočte SR na rok 2021. Predpoklad
podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľmi sa predpokladá v prvej polovici roku 2021. Uvidíme
čo nám ešte prinesie COVID-19. Našou úlohou je premyslieť a navrhnúť zodpovedných
a obetavých členov na komisiu, ktorá bude dôležitou bunkou pri komasácií.
4/15 - Obec vykonáva stíhanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

4/16 - Obec Hladovka podala žiadosť na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
ktorá bola schválená výborom od 01.12.2020 – 31.05.2021. Je potrebné doriešiť ešte zmluvu
s ÚPSVR Námestovo a dohodu s Petrom Balekom. ÚPSVR Námestovo bude vyplácať
v nasledujúci mesiac čiastku za dobrovoľnícku činnosť Petrovi Balekovi vo výške 214 Eur. Na
ošatenie a pracovné náradie bola priznaná čiastka 57,54 Eur. Peter Balek nie je zamestnancom
obce, ale je pod gesciou úradu práce. Pracovný týždeň 20 hodín.
Starosta informoval OZ, že zamestnanec Daniel Kubica končí pracovný pomer na OÚ
Hladovka na vlastnú žiadosť k 31.12.2020. Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru bola
podaná na OÚ Hladovka, dňa 07.09.2020, ktorá bola zaregistrovaná pod č. j. 1195/2020.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 137/2020 - OZ.
a/ prerokovalo správu starostu o činnosti obce.
b/berie na vedomie správu starostu o činnosti obce.
Hlasovanie:
Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta,
Stanislav Buš).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ad.5 Plnenie daňových príjmov.
Miestnych daní / daň z nehnuteľnosti a daň za psa/ k 31.07.2020 zinkasovala obec v
celkovej výške 16 921,92 Eur z toho:
• Pozemky - 5 916,49.
• Stavby - 10 269,43 Eur.
• Pes - 736 Eur.
Poplatok za komunálny odpad v celkovej výške 14 184 Eur.
Celkom zaplatené bolo za miestne dane a komunálny odpad 31 105,92 Eur.
Od 1.1.2021 vzniká obci nová povinnosť - zabezpečiť zber a likvidovanie
prostredníctvom oprávnených osôb BRO kuchynského odpadu. Na základe zistení a touto
podnikateľskou službou zaoberá v najbližšom okolí fa P.M Diesel s.r.o. Žilina, ktorá obci
poslala ponuku, ktorá sa skladá:
• Zabezpečenie celého procesu čiže od 5 nádob, na ktoré by sa muselo nájsť vhodné
miesto uloženia,
• odvoz 2 x mesačne,
• dezinfekcia nádob,
• zlikvidovanie odpadu
Obec Hladovka by zaplatila od 0,50 Eur na 1 občana. Obec Hladovka k dnešnému dňu
má 1052 občanov x najnižšia sadzba 0,50 Eur x doba 12 mesiacov celkovú čiastku 6 312 Eur.
Touto zákonnou povinnosťou opätovné vznikajú náklady, ktoré bude musieť znášať
obec aj občania. Do najbližšieho zasadnutia sa musí pripraviť alternatíva ako sa to ide riešiť.
Starosta čaká návrhy od poslankýň a poslancov. Prechodné obdobie je do 30.6.2021. Obec na
pokyn kontrolných orgánov od 1.1.2021 musí preukázať, že začala konať aby nedostala
sankcie.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.138/2020 - OZ.
a/ prerokovalo informácie o výbere miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad a
informácie o novej povinnosti od 1.1.2021 zabezpečiť zber a likvidovanie prostredníctvom
oprávnených osôb BRO kuchynský odpad.
b/ berie na vedomie informácie o výbere miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad
a informácie o novej povinnosti od 1.1.2021 zabezpečiť zber a likvidovanie prostredníctvom
oprávnených osôb BRO kuchynský odpad.
c/ poslankyne a poslanci do najbližšieho zasadnutia predložia alternatívy vysporiadania sa, s
likvidáciou kuchynského odpadu a spôsob podieľania sa občanov na spolufinancovaní alebo

všetky náklady bude znášať obec. Starosta čaká návrhy, odporúčania a riešenia zákonnej
povinnosti likvidovania BRO kuchynského odpadu.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ad.6 – Rôzne.
6/1 - Žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka - Bibiána Kubicová, Hladovka
224, 027 13 Suchá Hora.
Dňa 29.10.2020 pod č. j. 1344/2020 podala Bibiána Kubicová, Hladovka 224 žiadosť
o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka.
Žiadateľka žiada o schválenie a zaradenie pozemkových parciel E KN č. 8005, 8009
a 8013, evidovaných na LV č. 2648 a č. 2667 ako orná pôda do intravilánu Obce Hladovka
z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu. Starosta informoval, že na základe Územného
plánu Obce Hladovka, ktorý bol schválený uznesením č. 3/2000, dňa 2.8.2000 uvedené parcely
v žiadosti nie sú zahrnuté a nie je možné na nich stavať rodinný dom. Uvedené parcely sa
nachádzajú v časti pod miestnym názvom Pod Kopanicami v časti oproti bývalému skladu
pneumatík, dnes vlastníkom je Tibor Buš, konkrétne pod záhradou Pavla Brnušáka, Hladovka
103. Pred kúpou pozemkov sa bol informovať, konkrétne Lukáš Bugaj, kde starosta na
posúdenie stavu pozval na miestnu obhliadku horeuvedených pozemkov pracovníčku
stavebného úradu Bc. Katarínu Polakovičovú, ktorá je poverená stavebnou agendou pre Obec
Hladovka a tým aj na výdaj stavebných povolení, ktorá mu osobne povedala, že nie sú uvedené
pozemky zahrnuté v územnom pláne a nie je možné na horeuvedených pozemkoch uskutočniť
výstavbu rodinného domu. K uvedeným pozemkom nie je vysporiadaná cesta, vlastníkom
poľnej cesty je SPF SR, nie sú tam inžinierske siete, nie je tam osvetlenie, je to v extraviláne
obce. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti priemyselnej časti družstva, v blízkosti maštali, kde
je pravdepodobnosť šírenia zápachu a tým nie je možné zabezpečiť zo strany obce
plnohodnotné bývanie.
Obec Hladovka ani v budúcnosti neuvažuje rozšírenie územného plánu týmto smerom.
Rozšírenie územného plánu obce kvôli 1 stavebnému pozemku je pre obec veľmi nákladné a
obec nemá ani finančné prostriedky. Intravilán obce v dnešnej dobe nie je možné rozšíriť podľa
platných zákonov SR.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.139/2020 - OZ.
a/ prerokovalo žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka a zaradenie parciel E KN
č. 8005, E KN č. 8009 a E KN č. 8013 do intravilánu obce.
b/ OZ odporúča odložiť prejedávanú žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka a
zaradenie parciel E KN č. 8005, E KN č. 8009 a E KN č. 8013 do intravilánu obce do
najbližšieho OZ, ktoré sa uskutočni v decembri 2020.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
6/2 Starosta obce žiadal o podanie informácie poslankyňu Annu Harmatovú, ktorá súčasne
vykonáva ekonómku na ZŠ s MŠ Hladovka aká čiastka a kedy bude vrátená obci, ktorú v rámci
dotácie dostali Úradu práce, veci a rodiny z Námestova, ako refundácia platov a odvodov zo
sociálnej poisťovne. Anna Harmatová informovala, že nevie akú čiastku, že to prepočíta a bude
informovať.
6/3 Podanie žiadosti na DPO SR o stanovisko k registrácií hasičských vozidiel Tatra 148
a Avia A30 o zaradenie vozidiel ako špeciálne vozidlá.

Obec Hladovka poslala žiadosť na DPO SR Bratislava o stanovisko, aby Obec Hladovka
mohla preradiť hasičské vozidla a to: TATRU 148, VIN: 413447 a AVIU A30 K, VIN:
26635474 pod výnimku MV SR ako špeciálne vozidlá, ktoré by boli oslobodenie od
vykonávania STK každý rok. Dňa 18.9.2020 obci bolo doručené stanovisko, že DPO SR
Bratislava nemá námietky k zaradeniu vozidiel ako špeciálne vozidlá do osobitnej evidencie
MV SR.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.140/2020 - OZ.
a/ prerokovalo zaradenie hasičských vozidiel ako špeciálne vozidlá do osobitnej evidencie MV
SR.
b/ berie na vedomie a odporúča dokončiť proces k zaradeniu hasičských vozidiel ako špeciálne
vozidlá do osobitnej evidencie MV SR.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
6/4 Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2021.
Starosta predniesol, čo by sa mohlo realizovať a pracovať na tvorbe rozpočtu –
kapitálových výdavkov na rok 2021. Je potrebne diskutovať, navrhnúť niečo iné.
Predpokladaný rozpočet pre samosprávy v rámci podielových daní na rok 2021 nie je
zverejnený, ale podľa informácií so ZMOSU, obce a mesta majú počítať s menším rozpočtom
od 3 %. Ak by to bolo tak dotklo by sa to našej obce, že by sme dostali podielové dane menšie
cca o 37 741 Eur.
Nákup pozemkov - rezervný fond
70 000
Nákup prístrojov, náradia
3 000
Rekonštrukcia chodníka ku kostolu
5 000
Nákup dopravného prostriedku dodávky pre hasičov
17 000
Projekt -Vybudovanie priestorov pre podporu spol.
činnosti obce 39 637
Rekonštrukcia cesty Poza Domy - stred
25 000
S frézovanie 1,30m, prepadnutej miestnej komunikácie na Novej ulici v úseku
od Petra Chovančáka po bytovku Hladovka 198 a zaasfaltovanie
10 000
Verejné osvetlenie
5 000
Nákup komposterov
5 000
Nákup nádob na BRO - kuchynský odpad
5 000
Projekt Dobczyce - Zámok a vidiecka chata....(dokončenie)
2 500
Dokončenie priestorov ZŠ III.N.P.
10 000
Zakúpenie Buldobagru
30 000
Príprava projektovej dokumentácie Hasičská zbrojnica
10 000
+ uskladnenie techniky
Príprava projektovej dokumentácie na novú jedáleň pri Základnej škole 238
10 000
Príprava projektovej dokumentácie kanalizácia
25 000
Územný plán Obce Hladovka- prípravné konanie (prieskumy a rozbory/
10 000
Starosta obce upozornil, že obec môže počítať investovanie do kapitálových výdavkov
obce maximálne 80 000 Eur. Je potrebné si stanoviť priority, ktoré obec v roku 2021 chce
realizovať alebo pripravovať, aby obec bola pripravená napr. spracovať projekty až k vydaniu
stavebných povolení na dlhšie obdobie. Ešte nevieme aká bude epidemiologická situácia na
COVID 19.
6/5 Žiadosť ZŠ s MŠ Hladovka na mimoškolskú záujmovú činnosť.
ZŠ s MŠ Hladovka si podala žiadosť o pridelenie dotácie na rok 2021 na mimoškolskú
záujmovú činnosť vo výške 2100 Eur.

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.141/2020 - OZ.
a/ prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Hladovka na mimoškolskú záujmovú činnosť.
b/ schvaľuje dotáciu pre ZŠ s MŠ Hladovka na mimoškolskú záujmovú činnosť vo výške 2 100
Eur.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
6/6 Žiadosť dievčenskej speváckej skupiny na prispetie čiastky na nahratie vianočných
kolied.
Dievčenská spevácka skupina z Obce Hladovka žiada Obec Hladovka o finančnú
podporu na naspievanie vianočných kolied na CD nosič. Celého projektu sa zúčastní aj
chlapčenská Goralská muzika z Hladovky. Cele by sa to malo uskutočniť v mesiaci december
2020. Starosta odporúča OZ schváliť čiastku 1 000 Eur a tak pokryť časť nákladov, ktoré
vzniknú pri realizácií tak skvelého projektu. Opäť vznikne niečo, čo nás ako Obec Hladovka
bude reprezentovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podľa dohody by sme mali uhradiť
ako obec faktúru za spracovanie časti nákladov za nahratie CD nosiča vo výške 1 000 Eur.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.142/2020 - OZ.
a/ prerokovalo žiadosť dievčenskej speváckej skupiny na preplatenie čiastky nákladov za
nahratie vianočných kolied.
b/ schvaľuje preplatenie časti nákladov vo výške 1 000 Eur za spracovanie CD nosiča.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
6/7 - Informácie starostu v oblasti Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad so sídlo:
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Spoločný stavebný úrad tvoria samosprávy: Mesto Trstená, Obec Oravský Biely Potok,
Obec Štefanov nad Oravou, Obec Liesek, Obec Čimhová, Obec Vitanová, Obec Hladovka,
Obec Zábiedovo a Obec Brezovica. Pre Spoločný stavebný úrad pracujú dve zamestnankyne
a to Bc. Katarína Polakovičová a Ing. Mária Novarová, ktorá je toho času na materskej
dovolenke a zastupuje ju JUDr. Gostíková. Spoločný stavebný úrad prehral Krajský súd
v Žiline ohľadom neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou pracovníčky Ing.
Kataríny Gossániyovej. Spoločný stavebný úrad nakoniec ukončil pracovný pomer
s menovanou pracovníčkou formou Dohody. Obec Hladovka ako súčasť Spoločného úradu sa
bude podieľať na mzdovom vyrovnaní sumou, ktorá bude prepočítaná na počet obyvateľov
všetkých občanov samospráv, ktorí tvoria Spoločný stavebný úrad. Obec Hladovka to bude
predstavovať čiastku cca 1 000 Eur.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.143/2020 - OZ.
a/ prerokovalo informácie starostu v oblasti Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad so
sídlo: Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
b/ berie na vedomie informácie starostu v oblasti Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad
so sídlo: Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.

6/8 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok
2019 a 2020 a správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Materskej školy pri ZŠ s MŠ Hladovka 238, 0287 13 Hladovka školský rok 2019/2020.
Obci Hladovka dňa 16.11.2020 bola Riaditeľkou školy PhDr. Gabrielou Pajdučákovou
doručená Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok
2019 a 2020. Starosta obce predkladá OZ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 a 2020. Rada školy odporučila zriaďovateľovi Obci
Hladovka správu schváliť. Do budúcnosti odporúča OZ aby starosta požiadal riaditeľku školy
aby osobne predniesla na OZ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti za školský rok 2020 a 2021.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.144/2020 - OZ.
a/ prerokovalo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský
rok 2019 a 2020.
b/ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský
rok 2019 a 2020.
c/ OZ prostredníctvom starostu žiada aby riaditeľka školy do budúcnosti osobne predniesla na
OZ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020
a 2021.
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
6/9 Schválenie finančného príspevku na Mikuláša.
Starosta pripomenul, že blíži sa akcia určená deťom a to „Deň sv. Mikuláša“. Obec má
približne 250 deti s trvalým pobytom v obci a dôležite je, či uvedená akcia sa ide realizovať
alebo nie. Všetci poslanci sa vyjadrili, že áno. Na návrh poslanca Dušana Kalisa a poslanci sa
s návrhom stotožnili, aby hodnota balíčka pre dieťa bola aj tento rok 2 Eura v súlade s
rozpočtom obce. Spôsob ako sa majú dostať baličky ku deťom aby neboli porušené opatrenia
vydané hlavným hygienikom a vládou SR ma doriešiť starosta obce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 145/2020- OZ .
a/ prerokovalo hodnotu balička na 1 dieťa do 15 rokov v hodnote 2 Eura.
b/ schvaľuje hodnotu balička na 1 dieťa do 15 rokov v hodnote 2 Eura.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov.
Zdržali sa: 0 poslancovi. Návrh bol prijatý.
6/10 Pridelenie nájomného bytu č.7
Starosta informoval poslankyne a poslancom, že byt č. 7 v bytovom dome Hladovka
198 bol pridelený na základe pravidiel schválených OZ občanovi s trvalým pobytom v Obci
Hladovka a na základe poradia ako si jednotlivý žiadatelia dali žiadosť o nájomný byt, ktoré
obec cez elektronickú podateľňu zaregistrovala vo svojej evidencií. Starosta podal skutočnosti,
že najprv boli oslovení žiadatelia, ktorí v rámci podania žiadosti mali nárok na byt, ale keďže
odmietli, mali už vyriešené bývanie inde, alebo si zakúpili nehnuteľnosti. Byt č. 7 bol pridelení
dňa 31.10.2020 Martinovi Hutlasovi, Hladovka č. 22, 027 13 Suchá Hora. S nájomníkom bola
spísaná Zmluva o nájme obecného bytu č. 7/2020 na dobu do 30.06.2021 a na základe
opätovnej žiadosti, na základe referencií ostatných nájomníkov, na základe dodržiavania
domového poriadku, bude zmluva o nájme obecného bytu predlžená do 31.12.2020. Starosta
upozornil, že do zmluvy bola určená nájomcovi aj maximálna doba využívania obecného roku
na dobu 5 rokov. O tom, či bude nájomcovi predlžená nájomná zmluva na dlhšiu dobu musí
schváliť obecné zastupiteľstvo uznesením a aj na akú dobu.

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.146/2020 - OZ.
a/ prerokovalo informáciu o pridelení nájomného obecného bytu Martinovi Hutlasovi,
Hladovka 22, 027 13 Suchá Hora.
b/ berie na vedomie informáciu o pridelení nájomného obecného bytu Martinovi Hutlasovi,
Hladovka 22, 027 13 Suchá Hora.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis,
Jozef Planieta).
Proti: 0 poslancov .
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ad. 7 Interpelácie poslancov.
Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.
Ad. 8 - 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: Ľubomíra Kalisová

.................................

.................................
PhDr. Marián Brnušák
Starosta obce

Overovatelia: Stanislav Buš
Mária Skorušová

