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Z á p i s n i c a 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 05.05.2022 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

 

Poslanci:  Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Jozef Planieta 

  Dušan Kalis 

 

Neprítomný: Anna Harmatová 

 

 

PROGRAM: 

    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

5. Prezentácia „Návrhu územného plánu Obce Hladovka – fa. Ing. Arch. Anna Gočová, 

architektonický ateliér GAM, Námestie A.Hlinku 27, 034 01 Ružomberok 

6. Záverečný účet obce Hladovka za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu 

7. Plnenie rozpočtu obce Hladovka za rok 2021 

8. Úprava rozpočtu RO č.1 

9. Rôzne 

                 Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

                 Žiadosť o nájom bytu 

                 Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

 

10. Interpelácie poslancov  

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 (Ján Korček, Dušan 

Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, Stanislav Buš ). 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

Ad. 2  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Dušan Kalis a Jozef Planieta  

     Za zapisovateľku: Mgr. Helena Harmatová 

 

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. 244/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš ). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

 

- Bola zrealizovaná „Úprava miestnej komunikácie Pod Kopanicami“. 

- Zrealizovala sa zákazka búranie plota , odvoz sute, vykopanie nového základu 

a zabetónovanie základov pre nový plot 7 555 Eur. 

- Zrealizovala sa rekonštrukcia chodníka ku kostolu  v hodnote 9445 Eur.  

Stará zámková dlažba je poukladaná na paletách. 

- Zakúpia sa svietidlá ku chodníka do kostola. 

- Dňa 7.5.2022 DHZ Hladovka organizuje podujatie spojené so sv. omšou o 14.00 hod. 

pri príležitosti sviatku sv. Floriána. Pozvaní sú i hasiči z družobnej obce z Poľska 

z Maruszyny. 

- Obec zabezpečila vysokozdvižnú plošinu z mesta Trstená, aby sa mohli opíliť stromy 

pri obecnom úrade, kostole a vyčistiť ríne na kostole. 

- Dňa 12.6.2022 je naplánovaný deň rodiny. Objednané sú atrakcie tak ako zvyčajne. 

Starosta prosí o pomoc pri realizácií. 

- Dňa 28.5.2022 DHZ Hladovka sa zúčastnia slávnosti 50.výročia založenia hasičského 

zboru v Czaslawe. 

- Zrealizoval sa projekt cez MAS Orava na III.N.P. ZŠ Hladovka s názvom: 

„Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. Po dnešnom  zasadnutí 

si pôjdu poslanci toto dielo obzrieť. Žiadosť na kolaudáciu a platba za vykonanie diela 

sa zrealizuje budúci týždeň. Udržateľnosť projektu 5 rokov. 

- Objednal sa nový kotol 80 lit.do kuchyne kultúrneho domu cca 3 600 Eur ,nakoľko starý 

už neslúži. 

- Od 9.mája by sa mala začať robiť tretia časť miestnej komunikácie Poza Domy od 

Suchej Hory, ktorá ako starosta podotkol bude komplikovaná ohľadom sietí. 

Starosta podotkol, že obecné zastupiteľstvo v Suchej Hore schválilo spolufinancovanie 

na rekonštrukcii časti komunikácie vo výške 7 200 Euro. 
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- Výber miestnych daní k dnešnému dňu v celkovej čiastke  30 020,80 Eur. Pozemky 

4802,33 Eur, stavby 7 938,34 Eur, pes 644 Eur a komunálny odpad 16 636,13 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.245/2022 – OZ 

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.5 Prezentácia „Návrhu územného plánu Obce Hladovka“ – fa. Ing. arch. Annou 

Gočovou, Architektonický ateliér GAM, Námestie A. Hlinku 27, 034 01 

Ružomberok 

 

     Starosta privítal pozvaných spracovateľov územného plánu  Ing. Arch. Annu Gočovú spolu 

s manželom Ing. Arch. Mariánom Gočom, ktorý nám predniesli poslednú fázu spracovania 

územného plánu, ktorú majú možnosť poslanci doplniť, dopracovať.  

Prvé pripomienkové konanie už prebehlo. Medzi zadaním zo strany obce bolo riešenie  lokalít 

chatovej oblasti a to v časti Bačova, Bučinka, Pohradské a Mucková.  

Taktiež lokalita Lažísk, ktorá bola určená ako zmiešaná časť  poľnohospodársko-priemyselnej 

výroby. 

Na mape územného plánu sú jednotlivými farbami vyznačené územia už existujúce, 

navrhnuté na zastavanie, rekreačné, výrobné a iné. Zároveň je navrhnuté územie, ktoré je 

určené na zastavanie „s výhľadom“ na obdobie niekoľkých desaťročí.  

Verejný hovor pre občanov, ktorý bude s určitosťou zvolaný, bude slúžiť na dovysvetlenie, 

územného plánu.  

Z dôvodu, že obci bola schválená dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vo 

výške 9 200 Eur z požadovanej 11 500 Eur sme povinný ukončiť túto akciu do dvoch rokov. 

Je na škodu veci, že nám toto obdobie  narušila pandémia, pretože mohla priebežne  prebiehať  

konfrontácia  a návrhy zo strany občanov i keď všetko bolo zverejnené na webovej stránke 

obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 246/2022 - OZ 

a/ berie na vedomie „Pracovný návrh územného plánu obce Hladovka“ 

b/odporúča spracovateľovi dopracovať pripomienky k dokumentácii územného plánu obce 

k ďalšiemu prerokovaniu.  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  
 

Ad.6 Záverečný účet obce za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu 

 

     Záverečný účet obce za rok 2021 bol zverejnený dňa 11.04.2022 na vývesnej tabuli a na 

webovej stránke obce.  
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 K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór 

obce konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a odporúča sa schváliť s výrokom „bez výhrad“. 

Poslanci záverečný účet jednomyseľne schválili spolu s celoročným hospodárením obce s 

výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého 

roka na tvorbu  rezervného fondu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 247/2022 - OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2021. 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2021.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 62 348,93 Eur. 

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

Ad 7. Plnenie rozpočtu za rok 2021 

 

     OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2021. Ekonómka obce   informovala 

prítomných o plnení jednotlivých položkách rozpočtu za obec a za školu - viď. príloha rozpočtu.  
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 248/2022 - OZ  

a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2021. 

b/ schvaľuje čerpanie  rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Dušan Kalis, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad 8. Úprava rozpočtu RO č.1 

 

     Starosta dal slovo ekonómke obce, aby predniesla návrh na úpravu rozpočtu.  

K 31.3.2022 bol upravený rozpočet –dotácie zo ŠR a presun v rámci kompetencii starostu. 

Je potrebné upraviť – navýšiť rozpočet na rekonštrukciu chodníka, verejné osvetlenie, 

zakúpenie svietidiel ku chodníku a iné - viď príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 249/2022 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu RO č.1 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.1 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Dušan Kalis, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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Ad 9. Rôzne  

• Komisia na  ochranu verejného záujmu 

     Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Jozef Planieta predniesol, že starosta obce 

PhDr. Marián Brnušák splnil zákonom predpísanú povinnosť podania majetkového priznania 

za rok 2021 v zmysle ústavného zákona zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č. 250/2022 – OZ  

a/ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá konštatuje, že starosta 

obce PhDr. Marián Brnušák splnil zákonom predpísanú povinnosť podania majetkového 

priznania za rok 2021 v zmysle ústavného zákona zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

      Na obec bola dňa 28.4.2022 doručená žiadosť Zdenkou Šprlákovou, Suchá Hora 430  

o pridelenie nájomného bytu. Dôvod nebol uvedený. 

Starosta uviedol, že  v súčasnosti nedisponujeme voľným bytom, preto žiadosť ostáva 

zaevidovaná v poradovníku.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.251/2022 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelenie bytu Zdenky Šprlákovej, Suchá Hora 430 v obecnej bytovke 

198.  

a/ berie na vedomie žiadosť o pridelenie bytu Zdenke Šprlákovej, Suchá Hora 430 v obecnej 

bytovke 198. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
 

• Správa nezávislého audítora 

 

     Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora z overenia 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.252/2022 – OZ 

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

za rok 2021 .  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová,  Jozef Planieta, Stanislav Buš, 

Dušan Kalis)  

Proti: 0 poslancov  
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Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad 10. Interpelácie poslancov 

     Starosta skonštatoval, že všetci, ktorí pomáhali so svojimi strojmi či technikou pri požiari 

u Bugajov, robili nezištne, nechceli žiadnu finančnú náhradu.  

Poslanec Jozef Planieta navrhol, aby sa sfunkčnili hydranty v obci. 

 

Ad 11. Návrh na uznesenie 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie 

 

Ad 12. Záver  

      Nakoľko program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do 

diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce tak ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová.............................  

 

 

 

 

 

PhDr. Marián Brnušák  

Starosta obce  

 

 

 

 

Overovatelia: Dušan Kalis ................................... 

 

                       Jozef Planieta ................................. 

 

 
 


