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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 11.12.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

   

Neprítomný: Ján Korček- PN 

       Jozef Planieta 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce,  Ľubomíra Kalisová, adm. pracovníčka 

obce, Mgr. Helena Harmatová - zapisovateľka 

 

  

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesenia. 

4. Rozpočet obce na roky 2022-2024 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania a 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. 

6.  Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. 4/2021, 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 31.12.2021,  

8. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022.  

9. Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198. 

10. ÚPN Hladovka - schválenie Uznesenie k ÚPN Hladovka v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 

226/2011 o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obci. 

11. Rôzne  

- prehodnotenie stočného 

- návrh na vyradenie majetku obce 

- mládežnícky parlament – miestnosť 

- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

-  iné 

12.  Interpelácie poslancov  

13.  Diskusia  

14.  Návrh na uznesenie  

15.  Záver 

 

Ad 1: Otvorenie  
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     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.  

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.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Anna Harmatová a Stanislav Buš 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí starosta konštatoval, že boli 

splnené všetky uznesenia.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 216/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 - Rozpočet obce na roky 2022-2023 

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

roky 2022 až 2024. Starosta obce uviedol, že návrh bol zverejnený dňa 25.11.2021 na webovej 

stránke obce Hladovka, t.j. 15 dní pred jeho schválením. E-mailovou poštou bol návrh rozpočtu 

zaslaný poslancom. Do dnešného 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 2022-2024. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 217/2021 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka  a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2022 – 2024. 

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

2022-2024. 

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

2022. 

d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2023-2024. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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Ad.5 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania 

a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

     Návrh bol zverejnený dňa 26.11.2021 na webovej stránke obce Hladovka. E-mailovou 

poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č.3/2021. Do dnešného nebola občanmi vznesená 

žiadna požiadavka ani pripomienka.  

Starosta informoval, že dňa 21.11.2021 na stretnutí starostov na Spoločnom stavebnom úrade 

v Trstenej sa prehodnocoval list z Technických služieb Ružomberok, od riaditeľa spoločnosti 

Ing. Pavla Jeleníka, ktorý zaslal na jednotlivé obecné úrady, v ktorom nás obce a mesta 

upozorňuje, že predstavenstvo spomínanej spoločnosti uznesením č. 26/2021 rozhodlo, že od 

1.1.2022 sa navyšujú služby o koeficient 1,3, čo v konečnom dôsledku je navýšenie nákladov 

obci a miest o 30 % za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu na rok 2022. Spomínaný list 

bol všetkým poslancom zaslaný spolu s materiálmi na dnešné zasadnutie. Po rozsiahlej 

rozprave starostov a primátorov z Tvrdošínskeho okresu na spoločnom stretnutí dňa 23.11.2021 

na stavebnom úrade v Trstenej dospeli k spoločnému záveru, že úprava poplatkov za odpad 

smerom nahor bude nevyhnutná. Bolo by však potrebné, aby výška poplatkov, ktorá sa zavedie 

od nového roka, bola bez príliš veľkých rozdielov medzi jednotlivými obcami. Ako optimálna 

sa javí výška 16 – 20 eur na obyvateľa a k nej by mali smerovať návrhy nových VZN.  Výška 

na jedného obyvateľa nebude konečná v priebehu roku 2022 a bude sa ešte nabaľovať ako nás  

informovali TS Ružomberok. K tejto cene za odvoz komunálneho odpadu ešte od 1.7.2022 

v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 bude zvýšenie  miezd vo výške 3% 

a zvýšenie  ostatných nákladov ako je   amortizácia strojov a pod. – všetky náklady spojené 

s komunálnym odpadom.  

Starosta ďalej informoval, že všetky okolité obce pristúpili k zvýšeniu poplatkov za 

komunálny odpad a tak k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad by mala pristúpiť aj naša 

obec.  Žetónový spôsob zberu komunálneho odpadu ako sa preukázalo v roku 2021 zabezpečuje 

lepšiu separáciu komunálneho odpadu a tým zvyšuje podiel separovaného odpadu k čomu nás 

tlačí Európska únia.  Po dohode starostu z Hladovky so starostom Suchej Hory Ing. Milošom 

Šustekom došlo  k záveru, že optimálna výška poplatku pre fyzické osoby by mala byť 18 eur 

na obyvateľa/rok a stanovuje sa minimálny odber 4 ks žetónov na osobu pre 110 l nádobu. 

U právnických osôb vývoz 110 l kuka nádoby je 8,00 Eur a stanovuje sa minimálny odber 12 

ks žetónov. V zmysle toho bolo pripravené VZN č. 3/2021 o podmienkach určovania a 

vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpadu. 

Starosta informoval poslancov, že v roku 2021 vo februári TS Ružomberok navýšili 

ceny za odvoz komunálneho odpadu o 35 % a od júna 2021 o ďalších 15% pričom občanom za 

odvoz komunálneho odpadu na rok 2021 sa cena nezvýšila. 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.218/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 

b/ schvaľuje VZN obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 4/2021, ktorým sa  mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

 

     Návrh bol taktiež zverejnený dňa 26.11.2021 na webovej stránke obce Hladovka. E-

mailovou poštou každý poslanec obdŕžal návrh VZN č. 4/2021, ktorým sa  mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku 
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materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. Do dnešného nebola vznesená 

žiadna požiadavka ani pripomienka.  

Starosta informuje, 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  

11 000 Eur z dôvodu zvýšených nákladov na energie, vykonanie menších stavebných úprav 

v jedálni a kuchyni, poprípade v kotolni a z dôvodu avizovaného predpokladu navýšenia platov 

formou zmeny zákona o odmeňovaní pre verejnú a štátnu správu. 

Obec nezvyšuje miestne dane občanov, ale zvyšujú sa náklady obci. Podielové dane, 

ktoré sú zo štátneho rozpočtu sa obciam nezvyšujú, ale znižujú  na rok 2022, takže obec nemá 

dostatok finančných prostriedkov na realizáciu naplánovaných kapitálových výdavkov. Cieľom 

štátu je, aby obce a mesta prispôsobovali miestne dane a poplatky k skutočným potrebám obci 

a mestám a výpadky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní pre obce a mesta 

si vykrývali zvýšením miestnych daní a poplatkov. Poslanci k  takémuto kroku na rok 2022 

nepristúpili. Obec musí hľadať rezervy v rozpočte, aby boli pokryté všetky doterajšie aktivity 

obce a priority obce na rok 2022. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 219/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 4/2021, 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. 

b/ schvaľuje VZN obce Hladovka č. 4/2021, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN obce Hladovka č. 

2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území 

obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.7 Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2021  

 

      Úpravou rozpočtu zohľadňujeme aktuálne plnenie – presun  rozpočtovaných prostriedkov 

podľa skutočného plnenia k 31.12.2021.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.220/2021 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2021 

b/ berie na vedomie RO č.6 – dotácie zo ŠR a presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.7 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.8 . Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022.  

 

     Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka  Anna Hutlasová, ktorá oboznámila 

poslancov s náplňou práce a činnosťou, na ktorú sa sústredí v priebehu  1. polroka 2022. Zo 

strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu kontrolnej činnosti. 

Plán činnosti na 1. polrok 2022 tvorí podklad zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.221/2021 - OZ  

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis) 
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Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 9 Schválenie bytov nájomníkom bytového domu 198 

 

     Na rok 2022 si nájomníci bytového domu č.198 podali žiadosti o predĺženie nájomných 

zmlúv. Obyvatelia sa správajú disciplinované. V poslednej dobe začali problémy s platením 

nájomného - nájomcom Sťahuliakom – 1 izbový byt na prízemí.  

Obec v priebehu roka vymaľovala chodbu bytového domu. Postupne sa menia plynové 

kotly. Vymenila sa aj  jedná kuchynská linka. Do budúcnosti je potrebné dovymieňať plynové 

kotly a vymeniť bezpečnostné zámky na vstupných dverách do bytov. 

V diskusii o nájomníkoch bola prednesená požiadavka zo strany poslancov,  že je 

potrebné navýšiť nájomne z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu bytového domu 198. 

Zvýšenie nájomného bolo navrhnuté o 10% t.z., že nájom 3-izbového bytu sa zvýši zo 100 € na 

110 € a 1-izbového z 50 € na 55 €. Úprava nájomného bola naposledy  k 1.1.2020.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 222/2021 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2022 

a zároveň zvýšenie nájomného. 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2022 

a zvýšenie nájomného o 10 % s platnosťou od 1.1.2022. 

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

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 10 ÚPN Hladovka - schválenie Uznesenie k ÚPN Hladovka v zmysle § 4 ods.2 zákona 

č. 226/2011 o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obci. 

 

Starosta obce informoval OZ, že pred rokom sme začali pracovať na novom Územnom 

pláne obce Hladovka, kedy dňa 12.12.2020 obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie  

č.158/2020 – OZ schválilo obstaranie a spracovanie nového Územného plánu obce Hladovka. 

Starosta konštatoval, že 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 Oznámenie o strategickom dokumente, bude trvať niekoľko 

mesiacov. Dnes sme už prvú fázu zvládli. Bol vysúťažený obstarávateľ aj spracovateľ ÚPN 

Hladovka. Prostredníctvom Ing. arch. Dávida Goča, osoby spôsobilej na  obstarávanie ÚPP 

a ÚPD a v  súvislosti v zmysle stavebného zákona,  § 20, odst. 3 oznámili začiatok verejného 

prerokovávania návrhu Zadania pre Územný plán obce Hladovka. Zadanie pre ÚPN obce 

Hladovka bolo zverejnené od  dňa 25.10.2021 – do 25.11.2021 na úradnej tabuli obce Hladovka 

a na internetovej stránke obce (www.hladovka.orava.sk). Ďalej bol k nahliadnutiu na Okresnom 

úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných 

dňoch a v pracovnej dobe. Obec Hladovka súčasne žiada o vydanie stanoviska k návrhu 

Zadaniu pre Územný plán obce Hladovka dotknutý Žilinský samosprávny kraj, orgány štátnej 

správy, správcov sietí, dotknuté obce, právnické osoby, fyzické osoby a všetkých občanov, v 

lehote do 30 dní od zverejnenia, prípadne doručenia tohto oznámenia. 

 Dotknuté  orgány štátnej správy, dotknuté obce, správcovia sietí,  právnické osoby 

a fyzické osoby sa mali vyjadriť, nevyjadriť do 30 dní odo dňa doručenia Oznámenia o 

prerokovávaní návrhu Zadania ale aj verejnosť.  Súčasťou ZADANIE pre ÚZEMNÝ PLÁN 

OBCE bol :  

1/Problémový výkres č.4,  

2/Územnoplánovacia dokumentácia – zadanie pre Územný plán obce Hladovka. 
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Starosta informoval, že na dnešnom zasadnutí obecné zastupiteľstvo by malo prijať uznesenie, 

ktoré je podkladom pre žiadosť o poskytnutie dotácie na ÚPN Hladovka.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 223/2021 – OZ 

a/ prerokovalo v zmysle §4 zákona č. 226/2011 o poskytnutí dotácie na spracovanie 

územnoplánovacích dokumentácií obci, záväzok obce Hladovka, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán obce Hladovka, 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MVD SR. 

b/ schvaľuje v zmysle §4 zákona č. 226/2011 o poskytnutí dotácie na spracovanie 

územnoplánovacích dokumentácií obci, záväzok obce Hladovka, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán obce Hladovka, 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MVD SR. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.11 Rôzne  

 

• Prehodnotenie stočného 

        Starosta predniesol, že v zmysle článku 7 odseku 1/ VZN č.2/2017 o určení ceny za 

odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov má OZ prehodnotiť 

cenu stočného na nasledujúci rok.   Obecné zastupiteľstvo po diskusií  dospelo k rozhodnutiu, 

že na rok 2022 je potrebné navýšiť stočné z dôvodu navýšenia nákladov na čistenie odpadových 

vôd z 1,10 na 1,20 €/m3. Po dohode poslancov dal starosta hlasovať za navýšenie stočného 

z 1,10 na 1,20 €/m3. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 224/2021 - OZ  

a/ prerokovali výšku stočného na rok 2022. 

b/ schvaľuje výšku stočného vo výške 1,20 Eur/1m3 na rok 2022. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 4 poslancov (Peter Hulák, Mária Skorušová, , Dušan Kalis, Stanislav Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec (Anna Harmatová ).Návrh bol prijatý. 

 

• Návrh na vyradenie majetku obce 

     Starosta predniesol poslancom návrh na vyradenie majetku, ktorý z dôvodu opotrebenia a 

neopraviteľnosti inventarizačná komisia navrhla na vyradenie. Poslanci sa s návrhom 

oboznámili a následne ho schválili. Návrh vyradeného majetku tvorí prílohu podkladov OZ.     

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.225/2021 - 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 5 poslancov  

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

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Mládežnícky parlament – miestnosť 

      

     Starosta informoval poslancov, že mládežnícky parlament, ktorý začína pôsobiť v obci 

Hladovka vykonáva svoju činnosť v miestnosti na OÚ Hladovka nad garážou. V budúcnosti 
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budeme musieť vytvoriť, vybudovať, poprípade sa dohodnúť s farským úradom o vytvorenie 

nejakých priestorov pre mládežnícky parlament v obci Hladovka. Obec na ich požiadanie 

zakúpila 20 stoličiek a tabuľu na písanie. Celkové náklady predstavujú čiastku cca 700 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 226/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o pôsobnosti mládežníckeho parlamentu v priestoroch 

obecného úradu. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre nevidiacich. 

 

     Obci Hladovka bola dňa 08.12.2021 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.227/2021 – OZ 

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

Liesek. 

b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 Eur pre Združenie nevidiacich, slabozrakých a 

inak postihnutých osôb, Školská-Liesek. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

INÉ 

• Sadzobník úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka 

 

Starosta predniesol návrh na zmeny poplatkov a vyzval poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. 

Pracovníčka p. Kalisová skonštatovala, že OZ sadzobník berie  na vedomie a  prečítala konečné 

znenie Doplnku č.3, ktorým  sa menia poplatky :  

- Prenájom sály na svadbu, za jednu takúto akciu: 200,00 € 

+ el. energie, plyn a voda – skutočná spotreba 

- Prenájom sály na predajné, predvádzacie a iné podnikateľské aktivity : 250 € 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 228/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie Sadzobník úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke     

Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili prácu kontrolórky za rok 2021. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 229/2021 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie 01-12/2021.    

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

01-12/2021. 
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Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Žiadosť o preplatenie dovolenky 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák požiadal obecné zastupiteľstvo o poskytnutie 

náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020 v zmysle ustanovení § 100 ZP 

a v spojitosti s ustanovením §2 ods.2 zákona č.253/94 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Nevyčerpanú dovolenku za rok 2020 má v rozsahu 28 dní. Starosta uviedol, že dôvodom 

nevyčerpania dovolenky bola pracovná zaneprázdnenosť pri príprave rôznych projektov 

v rámci cezhraničnej prípravy „ Euroregión Tatry“ a  realizácia dotačných projektov ako aj 

práca na projektoch a investičných stavbách počas roka 2021. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 230/2021 - OZ  

a/ prerokovalo vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020. 

b/ schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020 v počte 

28 dní. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Informácie starostu k aktuálnemu dianiu v obci  

 

• Starosta informoval, že sa pripravuje a do 31.01.2022 podá poslednú žiadosť o preplatenie 

ostávajúcich nákladov  v čiastke 2 920 Eur v rámci mikroprojektu s Dobczycami „Zámok a 

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

INT/ET/TAT/1/III/B/0200“.  

• Kompletne pozemkové úpravy v obci Hladovka sú na mŕtvom bode. Zmluva je na podpise 

u ministra. Finančné prostriedky sú v rozpočte na rok 2021 a nečerpajú. Dôvod COVID 19. 

• V roku 2019 obec požiadala o vysporiadanie pozemkov SPF. Obci bola zaslaná už druhá 

odpoveď o vysporiadane parcely na základe navrhnutej sumy SPF.  Pozemok SPF je E KN 

č. 490 parcela na cintoríne, kde obec za 35m2 zaplatí 350,07 EUR. Ostatne žiadané pozemky 

pod cestami, okolo obecného úradu sú stále v riešení. 

• Práca na projekte a príprava podkladov odkanalizovania Obce Hladovka. 

• V rámci akcie „úcta k starším“ bola v zmysle uznesenia vyplatená čiastka 25 Eur každému 

občanovi s trvalým pobyte v obci Hladovka nad 60 rokov. K tomu bola za všetkých 

odslúžená svätá omša a do balíčka pribalená čokoláda spolu s respirátorom FFP2. Akcia sa 

zrealizovala v mesiaci 11/2021. 

• Taktiež bola zrealizovaná akcia Mikuláša v zmysle uznesenia OZ. Akcia sa zrealizovala 

5.12.2021 za prísnych pandemických podmienok. 

• Spolu s ostatnými Goralskými obcami, ktoré žiadali Ministerstvo kultúry SR o zápis do 

reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska boli úspešné a dňa 

3.12.2021 bola zapísaná GORALSKÁ KULTÚRA do reprezentatívneho zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

• Boli zakúpené dva nové nožnicové stany o rozmeroch 4,5m x 6m v celkovej hodnote 446,40 

Eur. 

• Za spracovanie prieskumov a rozborov ÚPN Hladovka bola vyplatená čiastka 2 500 Eur. 

• DHZO bolo opäť v zmysle žiadosti na DPO SR zaradené do skupiny „B“. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 231/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie starostu k aktuálnemu dianiu v obci. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

• Schválenie prevodu pozemkov  CKN č. 930/169 na LV č. 2652 podielového 

spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B1 Petrek Jozef (SPF) v podiele ¼ k celku 

t.j. 7m2 v správe Slovenského  fondu a EKN č. 490 na LV 1143 podielového 

spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B2 Petreková Verona r. Hurkotová (SPF) 

v podiele 2/6 k celku t.j. 35m2 v správe Slovenského  fondu zo Slovenského pozemkového 

fondu, Bútková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, 

IČO: 00314480 

 

     Starosta informoval poslankyne a poslancov, že  do konca roku budú obci zaslané dohody 

a to Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na pozemok CKN č. 

930/169 na LV č. 2652 podielového spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B1 Petrek 

Jozef (SPF) v podiele ¼ k celku t.j. 7m2 v správe Slovenského  fondu a Dohoda o zrušení 

a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na pozemok EKN č. 490 na LV 1143 podielového 

spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B2 Petreková Verona r. Hurkotová (SPF) 

v podiele 2/6 k celku t.j. 35m2 v správe Slovenského  fondu zo Slovenského pozemkového 

fondu, Bútková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 

00314480. V budúcnosti bude potrebne schváliť OZ aj ostatné pozemky, ktoré obec požiadala 

v zmysle žiadosti na SPF o prevod pozemkov, poprípade o odkúpenie pozemkov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 232/2021 - OZ  

a/ prerokovalo schválenie prevodu a odkúpenie pozemkov CKN č. 930/169 na LV č. 2652 

podielového spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B1 Petrek Jozef (SPF) v podiele ¼ 

k celku t.j. 7m2 za finančnú náhradu 59,50 Eur + paušálne náhrady vo výške 10 Eur v správe 

Slovenského  fondu a EKN č. 490 na LV 1143 podielového spoluvlastníctva  nezisteného 

vlastníka  por. č.B2 Petreková Verona r. Hurkotová (SPF) v podiele 2/6 k celku t.j. 35m2 za 

finančnú náhradu 350,70 Eur a paušálne náklady vo výške 10 EUR v správe Slovenského  

fondu zo Slovenského pozemkového fondu, Bútková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, 

Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00314480. 

b/ schvaľuje prevod a odkúpenie pozemkov CKN č. 930/169 na LV č. 2652 podielového 

spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B1 Petrek Jozef (SPF) v podiele ¼ k celku t.j. 

7m2 za finančnú náhradu 59,50 Eur + paušálne náhrady vo výške 10 Eur v správe Slovenského  

fondu a EKN č. 490 na LV 1143 podielového spoluvlastníctva  nezisteného vlastníka  por. č.B2 

Petreková Verona r. Hurkotová (SPF) v podiele 2/6 k celku t.j. 35m2 za finančnú náhradu 

350,70 Eur a paušálne náklady vo výške 10 EUR v správe Slovenského  fondu zo Slovenského 

pozemkového fondu, Bútková 36, 817 15 Bratislava na Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00314480. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

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

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 12. - Interpelácie poslancov 

 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 13. – Diskusia 

 

     Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Ad. 14. – Návrh na uznesenie 

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 15  – 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: Anna Harmatová 

                       Stanislav Buš 

 


