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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 16.08.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:   

    Ján Korček 

     Peter Hulák 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

   

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová - kontrolórka obce, Mgr. Miroslav Žmijovský – p. farár 

a Mgr. Helena Harmatová 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti od posledného zasadnutia 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci 

Hladovka 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka 

7. Informácie o Územnom pláne obce Hladovka 

8. Rôzne: 

• Priznanie dotácie za reprezentovanie hasičov Slovenska v Kazachstane – Veronika 

Kubicová 

• Odpustová slávnosť 22.8.2021 pri kríži nad Grapou 

• VO miestnej komunikácie v úseku Augustín Motýľ- Karol Chovančák 

• Iné. 

9. Interpelácie poslancov  

10. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5 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 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš ). 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Stanislav Buš a Ján Korček 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helena Harmatová 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

      

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

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 197/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 4.  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

 

Starosta predniesol: 

• Obec pracuje na odstránení škôd, ktoré v poslednom čase spôsobilo zlé počasie. 

V vplyvom prepätia boli spálené 3 kamery pri základnej škole. Predpokladaná škoda 1742,60 

Eur. V najbližšej dobe by sa mali namontovať nové kamery spoločnosť DSI DATA s.r.o. 

Námestovo. Obec už poslala spoločnosti záväznú objednávku. 

• Dňa 13.08.2021 sa obec  podieľala nielen na nákladoch /365 Eur/, ale aj na organizácií 

letného kina. Účasť registrovaných účastníkov  (páska na ruke) bolo 697 účastníkov. Celkovo 

po konštatovaní hlavného organizátora bolo 950 ľudí. Poďakovanie patrí nielen DHZO 

Hladovka, ale aj Anne Gallasovej, školníčke ZŠ s MŠ Hladovka za pomoc a ústretovosť pri 

celej realizácií letného kina. 

• Obec požiadala Okresný úrad Tvrdošín, vedúcu odboru krízového riadenia o preplatenie 

nákladov COVIDu vo výške 1265 Eur.  

• Uskutočnila sa akcia „Deň rodiny“ spolu s projektom „Zámok a vidiecka chata...“ 

• Vymaľoval sa obecný úrad – chodba, zasadačka a miestnosť podateľne. Taktiež sa 

vymaľovala chodba v bytovom dome a urobil sa  cokeľ okolo schodiska. 

• Uskutočnil sa zber veľkoobjemového zmiešaného komunálneho odpadu. Predpoklad za 

uskladnenie a likvidáciu odpadu bude  predstavovať veľmi vysokú čiastku. Je potrebné 

pouvažovať z čoho sa bude  vykrývať v budúcnosti likvidácia takéhoto odpadu. Zvýšením 

poplatkov za komunálny odpad alebo likvidáciou? 

• Obec na základe verejného obstarávania zakúpila Ojazdené motorové vozidlo Ford 

Tranzit, 9 miestne pre potreby obecného úradu a DHZO Hladovka. Vysúťažená cena 16 500 

Eur.  

• Niektorí občania žijúci v lokalite Základnej školy v Hladovke sa sťažujú, že po 20.00 

hod. je krik na ihriskách okolo školy. Údajne je to kvôli tomu, že je tam dostupná sieť „Wifi 
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pre Teba“, ktorá bola realizovaná v rámci projektu. Kto dovolil, sprístupniť internet bez súhlasu 

tých, ktorí tam bývajú? Žiadajú zrušiť sieť  a zabezpečiť poriadok po 22.00 hod. Ďalej žiadajú 

odstránenie zberných nádob na triedený odpad, sklo a papier, ktoré sa nachádzajú na 

novovybudovanom parkovisku z dôvodu zápachu.  

K uvedenému problému starosta podal stanovisko:  

Projekt „Wifi pre Teba“ je bezplatne sprístupnený v tých lokalitách, kde má byť  verejnosti 

prínosom. Pokrytie siete je v celom areáli základnej školy, v telocvični, v kultúrnom dome. Sieť 

je dostupná aj v okolí obecného úradu, autobusovej zastávky a na dolnom ihrisku. Všade tam, 

kde sa môže verejnosť zdržiavať. Úmyslom obce bolo umožniť  všetkým občanom obce 

bezplatnú dostupnosť na internet -bez sociálneho statusu. Projekt bude trvať ešte 3 roky. Obec 

využíva sieť zdarma.  

Starosta prostredníctvom riaditeľa polície v Trstenej zabezpečil, aby sa po 22.00 hod., podľa 

možnosti polície,  vykonávali v školskom areáli poriadkové kontroly. Zároveň po 22.00 hodine  

robí námatkovú kontrolu aj starosta obce.  

Čo sa týka zberných nádob zástupca starostu Ján Korček vystúpil, že nádoby by mali zostať na 

svojom mieste. Je to verejný priestor obce a obec zberné nádoby nemá kde premiestniť. Zo 

stanoviskom súhlasili všetci poslanci a poslankyne obecného zastupiteľstva. 

 

• Je potrebné riešiť odvolania týkajúce sa miestnych daní a poplatkov, ktoré sa vrátili 

z Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 198/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce o plnení úloh rozvoja obce. 

b/ nesúhlasí  s premiestnením zberných nádob od základnej školy z dôvodu, že pozemok je vo 

vlastníctve obce. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 5. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o určení spádovej materskej školy 

v obci Hladovka 

 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci 

Hladovka bol zverejnený dňa 30.07.2021 na webovej stránke obce Hladovka. Nebola vznesená 

žiadna požiadavka ani pripomienka.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.199/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci Hladovka. 

b/ sa uznáša na vydaní VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka 

 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hladovka bol zverejnený dňa 30.07.2021 na webovej stránke obce Hladovka. Po 

vzájomnom pripomienkovaní medzi poslancami sa návrh VZN č.2/2021 upravil – viď. príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.200/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

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

b/schvaľuje pripomienku k predloženému návrhu VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka. 

c/ sa uznáša na vydaní VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 7. Informácie o Územnom pláne obce Hladovka 

 

     Starosta informuje, že sa pokračuje na príprave Územného plánu obce Hladovka v zmysle 

plánu realizácie. Dotknuté orgány, tak ako bolo spomenuté už na predošlom zasadnutí  zasielajú 

stanoviská oneskorené, častokrát až po urgencií. Problémy sú s Okresným úradom Tvrdošín, 

odborom starostlivosti o životné prostredie. Žiadosť obec poslala dňa 21.3.2021. Stanovisko, 

ktoré bolo zaslané nezodpovedá požiadavkám zákonov. Dôvodom je skutočnosť, že je tam nová 

vedúca, ktorá ešte nikdy nevydávala takéto hodnotenie a ani to nevie urobiť. Dúfam, že 

spoločnými silami to zvládneme. Posledný termín je do konca septembra. Starosta uviedol, že 

v septembri plánuje uskutočniť aj „verejný hovor“. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 201/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie o Územnom pláne obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 8. Rôzne: 

 

• Priznanie dotácie za reprezentovanie hasičov Slovenska v Kazachstane – 

Veronika Kubicová 

 

     Starosta predniesol informáciu, že menovaná Veronika Kubicová bude  reprezentovať 

Slovensko v zahraničí na súťaži hasičov tentokrát v Kazachstane. 
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Z toho dôvodu navrhol, aby sa jej poskytol finančný príspevok slúžiaci na pokrytie nákladov, 

ktoré budú súvisieť s reprezentáciou. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.202/2021 - OZ  

a/prerokovalo poskytnutie príspevku Veronike Kubicovej, Hladovka č. 113 za reprezentáciu  

Slovenska v Kazachstane.  

b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 500 Eur Veronike Kubicovej, Hladovka č.113 za 

reprezentáciu Slovenska v Kazachstane.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
 

• Odpustová slávnosť 22.8.2021 pri kríži nad Grapou 
 

     Starosta informoval poslancov, že tak ako bolo povedané, sv. omša „pri kríži“ sa uskutoční 

22.8.2021. Súčasťou sv. omše bude aj posvätenie poľovníckeho práporu. Potom bude  pre 

všetkých zabezpečené občerstvenie. 

Zároveň poprosil poslancov a zamestnancov  o pomoc pri realizácii celej akcie. 
 

• VO miestnej komunikácie v úseku Augustín Motýľ- Karol Chovančák 

 

     Starosta predniesol poslancom informáciu, že prebieha verejné obstaranie na „Opravu 

miestnej komunikácie v úseku Augustín Motýľ – Karol Chovančák pod miestnym názvom 

Nová ulica. Zmluva o dielo pojednáva, že termín realizácie je po 1.9.2021 a termín ukončenia  

do 15.10.2021. Dátum na vyhodnotenie ponúk je stanovený na 23.8.2021. Oslovení boli 3 

uchádzači. Starosta predpokladá, že ponúknutá cena bude cca 19 000 Eur. 

Z toho dôvodu je potrebná úprava rozpočtu RO č.4 /0451  položku  630 navýšiť/.  

Do RO č.4 bude zahrnutá aj oprava schodišťa v materskej škole, oprava kamier a iné-viď 

príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 203/2021 - OZ  

a/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.4. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý. 

 

• Správa nezávislého audítora 

 

     Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora z overenia 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2020. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.204/2021 – OZ 

a/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 

za rok 2020 .  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Buš)  
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Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 9.  Interpelácie poslancov 

 

     Poslanec Peter Hulák navrhol vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby občania, ktorým stromy 

prevísajú nad chodníkom pri hlavnej ceste si ich poopíľovali.    

 

K bodu 10.  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: Stanislav Buš 

                       Ján Korček 
 

 


