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Z á p i s n i c a  
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 11.12.2020 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Korček Ján - ospravedlnený 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce,  Mgr. Helena Harmatová, Ľubomíra 

Kalisová. 

 

 Program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

4. Rozpočet obce na roky 2021-2023 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 1/2020, ktorý mení a dopĺňa Všeobecného 

záväzného nariadenie č.3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

6.  Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. 2/2020, 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. 

7. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2020. 

8. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.  

9. Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198. 

10. Rôzne  

- Žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka  - Bibiána Kubicová, Hladovka 224 

-  prehodnotenie stočného 

-  iné 

- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

11.  Interpelácie poslancov  

12.  Diskusia  

13.  Návrh na uznesenie  

14.  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.  
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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: Peter Hulák, Anna Harmatová 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí starosta konštatoval, že boli 

splnené okrem uznesenia č.139/2020-OZ, ku ktorému sa dnes vrátime-je to podaná žiadosť 

o schválenie a zaradenie parciel do intravilánu obce Hladovka Bibiánou Kubicovou v bode 

„Rôzne“.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 147/2020 - 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 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  - Rozpočet obce na roky 2021-2023 

 

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

roky 2021 až 2023. Starosta obce uviedol, že návrh bol zverejnený dňa 27.11.2020 na webovej 

stránke obce Hladovka, t. j. 15 dní pred jeho schválením. Rozpočet je krátený na základe 

upozornenia ZMOSU o 3 percenta z dôvodu prognóz vývoja verejných financií, ktoré majú 

dopad aj na podielové dané miest a obcí. E-mailovou poštou každý poslanec dostal návrh 

rozpočtu na roky 2021-2023. Do dnešného dňa 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 2021-2023. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.148/2020 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka  a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2021 – 2023. 

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

2021-2023. 

c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka na rok 2021 bez programovej 

štruktúry. 

d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2022-2023. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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Ad.6. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 1/2020 , ktorým sa mení a dopĺňa 

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

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

     

 Návrh bol zverejnený dňa 27.11.2020 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou 

poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č.1/2020. Do dnešného nebola vznesená žiadna 

požiadavka ani pripomienka.  

Starosta informoval, že dňa 25.11.2020 sa zúčastnil stretnutia stavebného úradu v Trstenej. Po 

rozsiahlej rozprave medzi starostami dospeli k záveru, že úprava-zvýšenie  poplatkov za odpad 

bude nevyhnutné aj napriek tomu, že sa poplatky za komunálny odpad zvyšovali pred rokom. 

Niektoré obce zvyšujú poplatok 2 Eura na osobu, iné o 4 Eura na osobu. V konečnom dôsledku 

sa môže poplatok za komunálny odpad vyšplhať na 40 Eur na obyvateľa a zvýšené náklady 

bude znášať  obec. 

 Obec Hladovka obdržala list od Technických služieb Ružomberok, ktorý bol ako 

materiál rozposlaný poslancom na OZ, v ktorom nás ako obec upozorňujú, že pre oblasť 

komunálneho odpadu uvažujú o zvýšení 30% terajších cien. Starosta pripravil návrh VZN č. 

1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad, kde stanovená hodnota žetónu na vývoz 110 l KUKA nádoby, by mala 

byť zvýšená z 3,50 Eur na  4,00 Eur na osobu a stanovuje sa minimálny odber 4 ks žetónov. 

V konečnom dôsledku občan by zaplatil namiesto 14 Eur na osobu 16 Eur. Po dlhej rozprave 

poslanci OZ dospeli k spoločnému záveru a to, že pre rok 2021 sa poplatok za komunálny 

odpad nebude zvyšovať. Zmena nastane  v dokupovaní žetónov počas roka. V roku 2020 bolo 

celkovo od občanov dokúpených 831 žetónov. Aby nastala kompenzácia výpadku príjmov za 

komunálny odpad  poslanci zmenili výšku platby pri kúpe žetónov nad stanovený minimálny 

odber z 1 Eura na 2 Eura za kus na jeden odvoz 110 l nádoby. Žetóny nie sú prenosné na ďalší  

rok. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.149/2020 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

b/ schvaľuje VZN č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

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 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.7. Všeobecné  záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2020, 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. 

 

     Starosta informoval, že došlo k zmene vo výške navýšenia originálnych nákladov pre ZŠ 

s MŠ Hladovka. Celkové navýšenie, ktoré predložila ZŠ predstavovali zvýšené náklady pre 

obec o 2 300 Eur z dôvodu vyplatenia odchodného v MŠ vo výške 2 700 Eur. Ak nebude 

vyplatená čiastka na odchodné, bude rozpočet  MŠ znížený o túto čiastku. Starosta upozorňuje 

poslancov, že ZŠ s MŠ Hladovka v rámci originálnych kompetencií  neponížila rozpočet oproti 

roku 2020 aj napriek tomu, že Obec Hladovka dostane na rok 2021 o cca 30 000 Eur menej  

v podielových daniach. Obec nezvyšuje miestne dane občanov, ale náklady sa obci zvyšujú. 

Obciam sa nezvyšujú, ale znižujú podielové dane na rok 2021, ktoré poskytuje štát, potom obci 

nepostačujú finančné prostriedky na realizáciu kapitálových výdavkov. Cieľom štátu je, aby 

obce a mesta prispôsobovali miestne dane a poplatky skutočným potrebám obce a výpadky zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní si obce vykrývali zvýšením miestnych 
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daní a poplatkov. Poslanci k  takémuto kroku na rok 2021 nepristúpili. Obec musí hľadať 

rezervy v rozpočte na rok 2021, aby boli pokryté všetky aktivity a priority obce. 

     Návrh bol zverejnený dňa 27.11.2020 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou 

poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN obce Hladovka č. 2/2020, ktorým sa  mení a dopĺňa 

VZN 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 obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.150/2020 - OZ  

a/ prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2020, 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. 2/2020, 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 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 8. - Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hladovka. 

     

      Úpravou rozpočtu - RO č.5 k 31.12.2020 - zohľadňujeme aktuálne plnenie – presun  

rozpočtovaných prostriedkov podľa skutočného plnenia, poníženie dotácie na originálne 

kompetencie vo výške 13 057,23 Eur z dôvodu, že ZŠ s MŠ dostali z Úradu práce, veci a rodiny 

z Námestova refundované mzdy a odvody-pandémia Covid 19.  

Poslanci boli informovaní aj o úprave rozpočtu obce - RO č.4 v rámci rozsahu určeného OZ 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých 

prostriedkov zo ŠR . 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.151/2020 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu - RO č.4 a č.5 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka. 

b/ berie na vedomie úpravu rozpočtu - RO č.4. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.5 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav 

Buš, Dušan Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 9. 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 

2021. Zo strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.152/2020-OZ 

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  



5 
 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 10. - Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198. 

 

     Na rok 2021 si nájomníci bytového domu č.198 podali žiadosti o predĺženie nájomných 

zmlúv. Obyvatelia sa správajú disciplinované. Starosta navrhol, že pri nových nájomných 

zmluvách, ktoré sa podpisujú na 1 rok a následne každoročne na základe žiadosti  OZ schvaľuje 

predlženie, aby sa v nových nájomných zmluvách doba nájmu stanovila na 5 rokov. OZ môže 

nájom predĺžiť, ale žiadateľ musí podať žiadosť- zdôvodnenie na predĺženie. Poslankyňa Anna 

Harmatová upozornila starostu, že takéto zmluvy je potrebné prekonzultovať s právnikom. 

Nastala diskusia. Zo záverov OZ odporúča starostovi, aby sa poradil s inými obcami, poprípade 

s mestom Trstená, ale tiež s právnikom, či takto upravené nájomné zmluvy majú podporu 

právnej legislatívy SR. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 153/2020 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2021. 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2021. 

c/ poveruje starostu podpísaním dodatku k nájomným zmluvám na bytové jednotky. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 11. - Rôzne  

 

• Žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka - Bibiána Kubicová, Hladovka 

224, 027 13 Suchá Hora. 

  Starosta sa vrátil k pojednávanej veci, k uzneseniu 139/2020 - 0Z zo dňa 20.11.2020, 

kde OZ odporučilo odložiť prejednávanú 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 uskutoční v decembri 2020. Pre pripomenutie skutočnosti starosta 

prečítal žiadosť, ktorú podala Bibiána Kubicová (ďalej len „žiadateľka“), Hladovka 224 ktorá 

sa týkala rozšírenia územného plánu Obce Hladovka.  

 Žiadateľka požaduje 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. 4/5/2000, dňa 2.8.2000 uvedené 

parcely v žiadosti nie sú zahrnuté a nie je možné na nich stavať rodinný dom. Všetko je 

vysvetlené a zdokumentované v zápisnici zo dňa 20.11.2020. Na základe obhliadky a 

stanoviska pracovníčky stavebného úradu nie je možné na horeuvedených pozemkoch 

uskutočniť výstavbu rodinného domu, keďže k  uvedeným pozemkom nie sú vybudované 

žiadne siete, osvetlenie, nie je vysporiadaná prístupová cesta a uvedené pozemky nie sú 

zahrnuté v územnom pláne obce. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti priemyselnej časti 

družstva, v blízkosti maštali, kde nie je  a ani nebude môcť byť zabezpečený zo strany obce 

plnohodnotné bývanie. Potiahnutie inžinierskych sietí, vysporiadanie cesty mimo intravilánu 

obce kvôli jednému stavebnému pozemku je pre obec veľmi  nákladné a  obec nemá na to 

finančné prostriedky. Obec Hladovka však uvažuje s vypracovaním nového Územného plánu. 

Začať s prípravou  na novom Územnom pláne Obce Hladovka by sa malo  už v roku 2021. Je 

to proces, ktorý by mal trvať cca do 3 - 5 rokov. Určite sa uskutoční sa aj verejný hovor, budú 

pripomienky od obyvateľov. Keďže je to aj po finančnej stránke veľmi náročná investícia, 

uvidíme ako sa obec vysporiada s týmto problémom.    
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 154/2020 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o zaradenie parciel E-KN č. 8005, E-KN č. 8009 a E-KN č. 8013 do 

intravilánu obce. 

b/ neschvaľuje ani neuvažuje o zmenách v územnom pláne týkajúce sa  parciel E-KN č. 8005, 

E-KN č. 8009 a E-KN č. 8013 z dôvodu, že doposiaľ sa nepredpokladalo s výstavbou RD týmto 

smerom, nerieši to ani územný plán obce, nie sú týmto smerom položené inžinierske siete, nie 

je vysporiadaná cesta a pre obec by to bolo v súčasnej dobe finančne veľmi  nákladné 

a nerentabilné. Intravilán obce v dnešnej dobe nie je možné rozšíriť v zmysle platných 

predpisov a zákonov SR. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis). 

Proti: 0 poslancov.  

Zdržali sa: 1 poslanec (Jozef Planieta). Návrh bol prijatý.  

 

• Prehodnotenie stočného 

   

     Starosta informoval, že náklady na prevádzku čističky nepokryjú  ani 30% nákladov, ktoré 

sa vyberú v poplatkoch od bytového domu 198, MŠ, ZŠ. Obec tento rok zaplatila len na servise 

a výmene čerpadla 1568 Eur. Každé tri mesiace sa vykonáva odber vzoriek a za odber 

a výsledok - protokol obec platí odborne spôsobilej osobe finančnú odmenu v zmysle zmluvy, 

cca 680 Eur. Každoročne náklady sú aj na odvoz kalov a dodávku živých organizmov do 

čističky OVS a.s. Dolný Kubín. Nemalé náklady obec platí za eklektickú energiu. Po diskusií 

poslanec Dušan Kalis navrhol navýšenie stočného na čiastku 1,25 Eur/1m3. Poslanec Peter 

Hulák dal  návrh, aby sa stočné navýšilo na 1,10 Eur/1m3. Návrh poslanca Dušana Kalisa 

v diskusii neprešiel. Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Petra Huláka. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 155/2020 - OZ  

a/ prerokovali výšku stočného na rok 2021. 

b/ schvaľuje výšku stočného vo výške 1,10 €/1m3 na rok 2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec (Dušan Kalis). Návrh bol prijatý. 

Návrh bol prijatý. 

• Informácie o výroku audítora 

 

     Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora z overenia 

individuálnej a konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2019. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.156/2020 – OZ 

a/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2019.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav 

Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre nevidiacich. 
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     Obci Hladovka bola dňa 24.11.2020 doručená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

pre nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, ktorú podal predseda združenia Ing. 

Miroslav Rabčan. V prílohe je žiadosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.157/2020 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť Združenia nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, Školská 

Liesek. 

b/ schválilo dotáciu vo výške 100 Eur pre Združenia nevidiacich, slabozrakých a inak 

postihnutých osôb, Školská-Liesek. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav 

Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Starosta obce informoval OZ, že ak obec chce začať pracovať na novom Územnom 

pláne obce Hladovka dnes by malo OZ prijať uznesenie pre umožnenie začatia prípravných 

prác na jeho začatí. Je to proces dlhodobý, určite sa nestihne urobiť počas môjho tohto 

volebného obdobia povedal starosta obce. Je to proces, ktorý je veľmi náročný na prípravne 

konanie, získanie súhlasných stanovísk od dotknutých osôb a len počiatočná fáza  na 

obstarávanie zadania pre Územný plán a spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente, 

bude trvať niekoľko mesiacov. 

 Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.158/2020 – OZ 

a/ prerokovalo obstaranie a spracovanie nového Územného plánu obce Hladovka z dôvodu, že 

súčasný Územný plán Obce Hladovka, spracovaný v roku 1993 nespĺňa požiadavky obce a 

vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 

b/ schvaľuje obstaranie a spracovanie nového Územného plánu obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, Stanislav 

Buš, Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

• Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke     

Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili prácu kontrolórky za rok 2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 159/2020 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie 01-12/2020.    

b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie 01-

12/2020. 

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 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Informácie starostu k aktuálnemu dianiu v obci  

 

A/ Starosta informoval, že starý Územný  plán Obce Hladovka spracovala firma Fax copy 

Ružomberok do elektronickej podoby. Veľmi ťažko sa starosta dopracoval k tejto firme, lebo 

je málo firiem na Slovensku, ktoré by boli schopné spracovať formát 150cm x 72 cm do 

digitálnej formy. Dôvodom sú skutočnosti, že pri rôznych žiadostiach požadujú Územný plán 

obce a obec ho ma k dispozícií iba fyzicky. Naposledy ho požadoval SPF SR. Starosta predložil 
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rozpočet, koľko by mal stať Územný plán Obce  - cenová ponuka na obstarávanie a spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie. 

 

B/ Starosta informoval poslancov, že na základe žiadosti o dohodovacie konanie ZŠ s MŠ 

Hladovka, ktoré obec ako zriaďovateľ školy žiadal s výsledkom: 

• Dohodovacie konanie  na normatívne finančné prostriedky na rok 2020 dostane ZŠ s MŠ  

Hladovka 13 088,- Eur 

• Dohodovacie konanie  z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu výdavkov 

s materiálno technickým zabezpečením distančného vzdelávania dostala ZŠ Hladovka 2000 

Eur 

• Dohodovacie konanie zabezpečenia finančných prostriedkov na náklady zamestnancov na 

mimoriadne odmeny - COVID 19 

• Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedálne v základných školách, kde ZŠ Hladovka 

dostala 5 000 Eur. Dve základné školy na celej Orave dostali jedna ZŠ Zákamenné a druhá 

ZŠ Hladovka vo výške 5 000 Eur. Z celkového počtu 1 337 žiadosti bolo podporených iba 

160 ZŠ a medzi nimi naša škola. 

 

C-1/ Prebieha sčítanie domov a bytov do 15.02.2021. Obec na túto činnosť dostala aj dotáciu 

vo výške 2 268 Eur. Za 1 862,20 sa na obec zakúpili náplne do tlačiarní a 1 ks notebooku a časť 

bola určená na odmenu pracovníčke v zmysle pokynov dotácie. 

 

C-2/ Od 15.02.21 do 31.03.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľstva. Obec dostala dotáciu vo 

výške 3 529,86 Eur. Finančné prostriedky budú použité na nákup výpočtovej techniky, papiera 

a časť pôjde na odmenu v zmysle listu o dotácií. 

 

D/ Starosta informoval poslancov, že na stránke obce je zverejnené krátke 3 minútové video 

z lietadla - pohľad z hora našej krásnej obce, katastra Hladovka a je zverejnenie na stránke OÚ, 

na ľavej stránke pod Video kanál YouTube - Jurči.  

 

E/ Starosta informoval, že obec uzatvorila novú poistnú zmluvu na poistenie nehnuteľného 

majetku  obce na stavby Hladovka 45, Hladovka 143, Hladovka 46, Hladovka 198 (bytovka 

198) a hnuteľný majetok v hodnote  Hladovka 45 do výšky 20 000 Eur, Hladovka 143 do výšky 

10 000 Eur a poistenie zodpovedností za škodu obce tretím osobám do poistnej sumy 50 000 

Eur. Ročné poistenie bude obec platiť vo výške 1014, 42 Eur. 

 

F/ Starosta objedná v krátkej dobe na rok 2021 cca 56 komposterov do hodnoty 5 000 Eur. 

Dodávka tovaru v mesiaci január až február 2021. Kompostéry budú na základe nahlásenia 

pridelené tým obyvateľom, ktorí ešte kompostér nemajú. Kompostér prevezmú oproti podpisu. 

Hodnota kompostéru cca 90 Eur, občania získajú kompostér zdarma. 

 

G/ Informácie starostu o projektoch, ktoré sa zrealizovali od jeho nástupu za starostu Obce 

Hladovka  2015 po koniec roka 2020. To sú financie, ktoré obec získala, aby nezaťažila obecný 

rozpočet. V cene je iba väčšinou spoluúčasť obce  5 %. Celkovo starosta spolu po schválení OZ 

za 6 rokov zrealizoval 27 projektov, či už cezhraničnej spolupráce Euroregión Tatry, cez 

dotačný systém SR alebo cez Euro-projekty. Množstvo kapitálových výdavkov sa realizovalo 

aj cez rozpočet obce, ktoré v týchto projektov nie sú zahrnuté. 

 

H/ Starosta informoval, že od 1.1.2021 vzniká nová povinnosť obce, kde najneskôr do 

30.6.2021 je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou osobou, ktorá bude v zmysle vyhlášky  

2x do mesiaca odvážať BRO - kuchynský odpad z našej obce. Starosta uviedol, že prejednáva 

tento problém s firmou, ktorá je v tomto kompetentná. Zatiaľ najlacnejšia sa javí spoločnosť 

P.M. Diesel, s. r. o., Žilina, kde by obec ročné náklady na odvoz kuchynského odpadu stáli 

3 100 EUR. V rámci prieskumu trhu starosta zvolá OZ, aby sa rozhodlo, s ktorou firmou sa 

podpíše zmluva. 
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I/ Zefektívnenie služieb obce k obyvateľom a zamestnancom: 

 

-  Máme optický kábel potiahnutý všade, čiže dostupnosť na sociálne siete, pokrytie 

internetu v obci Hladovka je na 100%.  

- Verejné priestranstva sú pokryté tiež internetom, ktorý obec zrealizovala cez projekt 

Wifi pre Teba. 

- Obec zaviedla hlásenie správ a iných služieb cez aplikáciu MOJA OBEC, ktorá je tiež 

bezplatná a pochvaľujú si to zvlášť mladšie ročníky obyvateľstva v Hladovke.  

- Starosta zabezpečil po dohode s konateľmi DSI DATA Námestovo bezplatne užívanie 

internetu pre farský úrad, ZŠ s MŠ Hladovka a Obec Hladovka. 

- Ako málo z obci máme kamerový systém v celej dedine.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 160/2020 - OZ  

a/ berie na vedomie Informácie starostu k aktuálnemu dianiu v obci  

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 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad. 13. - Interpelácie poslancov 

 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 14. – Diskusia 

 

     Do diskusie sa zapojil poslanec Peter Hulák, ktorý chcel byť informovaný, či tento rok bude 

uvítanie detí do života. Starosta informoval, že kvôli pandémickej situácii obec neuskutoční 

stretnutie rodičov a detí narodených v roku 2020 v kultúrnom dome alebo na OÚ, ale 

v priebehu budúceho týždňa starosta osobne odovzdá 100 Eur pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt 

v obci Hladovka  s poďakovaním, zo zápisom do pamätnej knihy a s pozdravom obce. 

 

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: Peter Hulák  .................................................. 

 

   Anna Harmatová .................................................. 


