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

Obce Hladovka, konaného dňa 03.11.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Ján Korček -PN 

  

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

Kalisová   

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa starostu o činnosti obce 

5. Správa o hospodárení obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za III.Q.2021 

6. Rôzne 

• Informácie o postupe pri príprave nového Územného plánu Obce Hladovka 

• Konsolidovaná výročná správa za rok 2020   

• Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2022 

• Schválenie finančného príspevku na Mikuláša 

• Odsúhlasenie finančného príspevku pre dôchodcov 

• Iné. 

7. Interpelácie poslancov.  

8. Záver  

 

 

K bodu 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.  
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K bodu 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Dušan Kalis a Peter Hulák 

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. 205/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje 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.  

 

K bodu 4.  Správa starostu o činnosti obce  

4/1 Zrealizovala sa investičná akcia pod názvom „ Oprava miestnej komunikácie v úseku 

Augustín Motýľ – Karol Brnušák pod miestnym názvom Nová ulica v obci Hladovka v zmysle 

Zmluvy o dielo č. 3/2021. Celkové náklady, ktoré boli vyplatené, predstavujú čiastku 19 994,58 

Eur.  

 

4/2 – Vykonala sa oprava miestnej komunikácie v obci Hladovka v časti Marek Gazdik smer 

hlavná cesta v celkovej čiastke 3922,50 Eur. 

 

4/3 Vykonali  sa teréne úpravy a zaasfaltovanie miestnej komunikácie na úseku Karol Maslák 

– futbalové ihrisko v celkovej čiastke 4 577,50 Eur. Zvýšené náklady boli spojené   

s vyhotovením nového prejazdu ku futbalovému ihrisku. Vykopal a znížil sa odtok zo Šikorky, 

položila sa plastová rúra o priemere 40cm, zabetónovali sa okraje a naviezol sa makadam, na 

ktorý sa položila asfaltová živica – asfalt. 

 

4/4 Obec čaká na podpísanie zmluvy na projekt cez MAS Orava pod Názvom „Vybudovanie 

priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Hladovka. Realizácia celého projektu má byť 

realizovaná už od októbra 2021 do konca roku decembra 2021 a do dnešného dňa nám nebola 

doručená zo strany PPA Nitra zmluva na podpis. Obci bola rozhodnutím priznaná čiastka na 

základe 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.  

 

4/5 - Bol vykonaný pravidelný servis čističky. Každé 3 mesiace sa vykonáva odber vzoriek 

oprávnenou osobou.  

Taktiež sa vykonal pravidelný servis na traktor Zetor Major CL 80. 

 

4/6  -  Zrealizovala sa investičná akcia v kultúrnom dome zabudovaním klimatizácie nad 

tanečnou plochou zn. Samsung. Realizovala to bratislavská firma HEATING STUDIO, s.r.o.  

4/7 – Obec zakúpila  kompostéry v počte 20 kusov v celkovej hodnote 1580 Eur. Sú to 900 l 

kompostéry a sú pripravené na rozdanie obyvateľom obce Hladovka, ktorí ich od obce doposiaľ 

neobdržali. 

 4/8 – Vykonala sa oprava kamier  po zásahu blesku na cintoríne v hodnote  1 743 Eur. Vymenili 

sa 3 kamery. 
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4/9 – Opravilo sa  schodisko do materskej škôlky. Celková cena, ktorú obec zaplatila 2 490 Eur. 

Prístrešok nad vchodom zaplatila ZŠ s MŠ Hladovka.  

 

4/9 - Vypracovala sa monitorovacia správa na projekt Odborných učební, ktorá sa predkladá 

každý rok. 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 vypracovaní 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 - Pokračuje sa v doplňovaní žiadosti Obce Hladovka SPF o predaj a bezplatný prevod 

pozemkov v intraviláne obce, ktoré sú pod miestnymi komunikáciami obce a pod alebo v okolí 

stavieb obce. 

 

4/12 – V  decembri bude dodaná Kniha reprezentujúca obce v Tvrdošínskom okrese. Kniha má 

názov Tvrdošín – Trstená a ich okolie. Obec si objednala 130 kníh na propagáciu obce 

v celkovej hodnote 2145 Eur. 

 

4/13 – Taktiež v rámci spoločného projektu propagácia obci v regióne Oravy, si Obec Hladovka 

objednala spoločnú knihu v počte 20 kusov pod názvom „ Poznávací atlas región“ .Kniha bude 

dodaná v mesiaci december. 

 

4/14 – Obec objednala zbernú vaňu za veľký zametač za traktor Zetor CL 80. Dodávka tovaru 

by mala byť na budúci týždeň.  

 

4/15 – Obec zabezpečila školenie všetkým zamestnancom obecných úradov v Tvrdošínskom 

okrese  k elektronickým službám v IS DCOM pod názvom „Jeden krát a dosť“, ktoré sa konalo 

dňa 26.10.2021 v KD obce Hladovka.  

 

4/16 – Rozhodnutím stavebného úradu bolo dané do dočasného užívania: Vybudovanie učební 

na III.N.P. ZŠ s MŠ Hladovka. Stavbu bolo problematické skolaudovať zo strany hasičov, ktorí 

mali pripomienky avšak po odstránení závad a po dopracovaní protipožiarnych opatrení  

dostala obec kladné stanovisko. Je ešte potrebné požiadať hygienu v D. Kubíne o spustenie 

priestorov na základe požiadaviek. Starosta prisľúbil požiarnikom, že až do dobudovania 

poslednej časti III. N.P. ZŠ s MŠ Hladovka sa priestory nebudú využívať, z dôvodu únikovej 

cesty cez schodisko, ktoré nie je  ukončené. 

 

4/17 - Zamestnanec Dušan Buš pracoval na skrášlení obce, kosení cintorína, okolo ciest, na 

cyklotrase, na oprave budov, pri oprave ciest v obci. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 206/2021 - OZ  

a/ 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 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 5. Správa o hospodárení obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za III.Q.2021 
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  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 III.Q.2021-viď príloha.  

V tomto bode starosta predniesol poslancom, že sa podarilo vybudovať klimatizáciu v KD, čo 

bolo  záujmom obce za posledné roky. Je však potrebné schváliť RO č.6 –zvýšiť výdavky na 

uvedenú investíciu a ponížiť na projektovej dokumentácii kanalizácie. 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.207/2021 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za III.Q. 2021. 

b/ schvaľuje Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za III.Q.2021. 

c/ berie na vedomie RO č.5, ktorým boli upravené položky v rámci presunu. 

d/ schvaľuje RO č.6, ktoré pojednáva o vybudovaní klimatizácie v KD. 

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.  

K bodu 6.  Rôzne 

 

6/1 - Informácie o postupe pri príprave nového Územného plánu Obce Hladovka. 

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

plánu realizácie. Obec Hladovka oznámila všetkým dotknutým organizáciám ale aj občanom 

začiatok verejného prerokovávania návrhu Zadania pre úplne nový Územný plán obce 

Hladovka. Zadanie pre Územný plán  obce Hladovka je zverejnené od  dňa 25.10.2021 – 

25.11.2021 na Obecnom úrade v Hladovke, na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na 

pravej strane pod názvom „Príprava nového územného plánu Obce Hladovka“. Po rozklíknutí 

priečinku sú tam písomnosti: 

1) ZADANIE pre ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HLADOVKA - oznámenie o začiatku 

prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu zadania + rozdeľovník kde bolo zadanie 

poslané a čaká sa na stanoviska do 25.11.2021.  

2) Zadanie pre Územný plán obce Hladovka -  návrh. Zaslanie oznámenia o začiatku 

prerokovania, Zadania, Prieskumov a Rozborov na Okresný úrad Žilina,  odbor výstavby 

a bytovej, odd. územného plánovania, ul. Vysokoškolákov 855/33B, 010 08  Ž I L I N A 

 

3) Problémový výkres č. 4 – návrhový výkres  

 

Starosta informoval, že uvedené písomnosti sú aj k nahliadnutiu na obecnom úrade v každý 

pracovný deň od 7.30 hod do 15.00 hod. poprípade po tel. dohode so starostom obce cez tel. 

0905472430. Obec zaplatila už aj prvú faktúru za ÚPN Hladovka a to za prípravné práce 

a zabezpečenie podkladov, obstaranie zadania, spracovanie zadania pre územný plán a za 

spracovanie oznámenia o strategickom dokumente celkovú čiastku 1 550 Eur. Starosta prosil 

poslankyne a poslancov, aby zverejneným dokumentom venovali pozornosť a v prípade 

pripomienok ich podávali písomne do podateľne OÚ.  

K „Problémovému výkresu č. 4 – návrhový výkres sa vyjadrujú - dávajú stanoviska dotknuté 

právnické a fyzické osoby, ktoré boli obcou oslovené v zmysle zákona a môžu sa vyjadriť aj 

občania obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 208/2021-OZ 

a/ prerokovalo postup prípravy nového ÚPN Obce Hladovka. 
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b/ berie na vedomie postupy príprav nového ÚPN Obce Hladovka. 

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.  

6/2 Konsolidovaná výročná správa za rok 2020   

 Mgr. Harmatová predniesla prítomným poslancom  Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2020, ktorá obsahuje informácie  o stave obce a ZŠ s MŠ.  

Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 209/2021-OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. 

b/ schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. 

c/ berie na vedomie audítorskú správu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Hladovka za 

rok 2020. 

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.  

 

6/3 Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2021. 

     Starosta predniesol investície, ktoré by mohli tvoriť podklad pre tvorbu rozpočtu na rok 

2022. Poslanci prediskutovali starostov návrh s tým, že môžu aj oni navrhnúť niečo iné. 

Predpokladaný rozpočet pre samosprávy v rámci podielových daní na rok 2022 nie je 

zverejnený.  

Návrh rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky pre  rok 2022 

1. Úprava miestnej komunikácia úsek Petreková Albína smer Suchá Hora  – 70 000 Eur 

2. Úprava miestnej komunikácie smer Pod kopanice   - 10 000 Eur 

3. Oprava miestnych komunikácii v obci     - 50 000 Eur 

4. Oprava chodníka ku kostolu + osvetlenie    - 10 000 Eur 

5. Vysporiadanie cesty  Na Lonkách     - 5 000 Eur 

6. Nákup príslušenstiev ku strojom     - 10 000 Eur 

7. JPÚ poza Domy        - 10  000 Eur 

8. ÚPN Obce Hladovka        - 12 000 Eur 

9. Zakúpenie kotla do KD       -  4 500  Eur 

10. Zakúpenie panvice do KD       -   4 500 Eur 

11. Zakúpenie haly na stroje      - 30 000 Eur 

12. Zakúpenie integračnej tabule      - 4 500 Eur 

13. Postavenie fitnes ihriska       - 25 000 Eur 

14. Projektová dokumentácia- kanalizácia                                    -  5 000Eur 

15. Zakúpenie pre obec buldobagra     - 35 000 Eur 

16. Nákup pozemkov       - 109 000 Eur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           384 500 Eur 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 210/2021-OZ 
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a/ prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2022. 

b/ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022. 

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.  

6/4  Schválenie finančného príspevku na Mikuláša. 

 

 Starosta pripomenul, že sa blíži  akcia určená deťom a to „Deň sv. Mikuláša“.  Obec má 

približne 255 detí s trvalým pobytom v obci. Na podnet poslanca Dušana Kalisa, ktorý navrhol 

zvýšiť hodnotu balíčka pre dieťa na  tento rok z 2 Eur na  2,50 Eura sa poslanci stotožnili.  

Spôsob, akým sa dostanú balíčky k deťom, aby neboli porušené opatrenia vydané hlavným 

hygienikom a vládou SR  sa bude riešiť podľa situácie, aká v tom čase nastane. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 211/2021- OZ  

a/ schvaľuje uskutočnenie predvianočného podujatia – „stretnutia detí so sv. Mikulášom“ 

a poskytnutie balíčka v hodnote 2,50 Eura pre dieťa s trvalým pobytom v obci. 

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.  

 

6/5  Odsúhlasenie finančného príspevku pre dôchodcov 

        Starosta informoval, že hoci máme  naplánované posedenie  s dôchodcami, v dôsledku  

pandémickej situácie s COVID-19 sa s veľkou pravdepodobnosťou akcia neuskutoční. Z toho 

dôvodu každý občan, ktorý sa v roku 2021 dožil 60 a viac rokov obdrží finančný príspevok, 

ktorý poslanci  zvýšili  na  hodnotu 25 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 212/2021 - OZ  

a/schvaľuje pre rok 2021 poskytnutie finančného príspevku vo výške 25 Eur občanom vo veku 

60 a viac rokov. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec (Mária Skorušová ). Návrh bol prijatý. 

 

  

6/6   Žiadosť o pridelenie nájomného bytu   

     Starosta informoval poslancov, že obci bola doručená žiadosť o prenájom bytu v bytovom 

dome 198 Patríciou Škrabekovou, bytom Hladovka 266 .  Zatiaľ nie je voľný žiaden byt, preto 

nie je potrebné urobiť výber do nájomného bytu. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.213/2021 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o prenájom bytu v bytovom dome 198. 

b/ berie na vedomie žiadosť podanú Patríciou Škrabekovou o prenájom bytu v bytovom dome 

198. 

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.  



7 
 

6/7 Návrh na vyradenie majetku obce 

     Starosta predložil návrh na vyradenie majetku obce podľa uvedenej prílohy. Majetok je 

prevažne starý, nefunkčný alebo zničený.  Poslanci prešli postupne majetok a súhlasili 

s návrhom.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.214/2021 - OZ 

a/ prerokovalo návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku. 

b/ schvaľuje vyradenie majetku uvedeného v návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice , v súlade  

s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

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.  

 

6/8 Návrh na odmenu kontrolórke obce 

 

     Starosta predniesol návrh, aby sa kontrolórke obce pri dosiahnutí životného jubilea „60“ 

rokov udelila mimoriadna odmena vo výške 300 Eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.215/2021 - OZ 

a/ schvaľuje kontrolórke obce Anne Hutlasovej mimoriadnu odmenu vo výške 300 Eur 

z dôvodu dožitia sa životného jubilea 60 rokov. 

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. 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: Mgr. Helena Harmatová      

        

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

 

Overovatelia: Dušan Kalis 

                       Peter Hulák 
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