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

Obce Hladovka, konaného dňa 22.10.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 Ján Korček 

      Peter Hulák - ospravedlnený 

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

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa starostu o činnosti obce. 

5. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o Záväznej časti Územného 

plánu obce Hladovka. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3 

7. Rôzne 

• Informácia o navýšení rozpočtu na originálne kompetencie z dôvodu vyplácania 

mimoriadnych odmien v zmysle kolektívnej dohody vyššieho stupňa na rok 2022. 

• Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2023 

• Schválenie finančného príspevku na Mikuláša 

• Odsúhlasenie finančného príspevku pre občanov  nad 60 rokov a príprava posedenie 

s dôchodcami dňa 23.10.2022. 

• Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre združenie nevidiacich, slabozrakých 

a inak postihnutých osôb (dotácie) na rok 2023. 

• Konsolidovaná výročná správa za rok 2021   

• Iné. 

8. Interpelácie poslancov.  

9. 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.  

 Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov (Dušan 

Kalis, Ján Korček, 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: Mária Skorušová a Anna Harmatová 

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. 262/2022 - 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, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš ). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  Správa starostu o činnosti obce  

• Zrealizoval sa projekt a zúčtovala sa dotácia ŽSK na workoutovú zostavu, na ktorú obec 

získala 1100 Eur. Celkové náklady na workoutovú zostavu:   2 316 Eur.  

• Obec Hladovka bola spoluorganizátorom rodinnej bicyklovačky, ktorá sa uskutočnila dňa 

25.09.2022, kde náklady pre obec boli vo výške 340 Eur. 

• Zakúpila a vymenila sa stará technika na údržbu verejných priestranstiev a to krovinorez v 

hodnote 795 Eur a nová motorová kosačka v hodnote 623,70 Eur. 

• Podpísala sa zmluva s DSI Dáta s oprávnenou osobou o správcovstve kamerového systému 

v Obci Hladovka. Spoločne s Obcou Hladovka po jednaní s konateľmi kvôli cene podpísali 

zmluvy aj Obec Vitanová, Čimhová, Liesek a mesto Trstená. Požiadavka o správcovstve 

vyšla zo zákona a tým vznikli ďalšie povinnosti pre obce. 

• Zamontovali sa chýbajúce vonkajšie žalúzie do kultúrneho domu v tej časti, kde je únikový 

východ z KD v celkovej hodnote 1 675,56 Eur. 

• Bol vykonaný pravidelný servis a do čističky dané nové baktérie v hodnote 900 Eur. Každé 

3 mesiace sa vykonáva odber vzoriek oprávnenou osobou. Ročné náklady predstavujú 785 

Eur. Za dovoz baktérií sme zaplatili 203,49 Eur. 

• Taktiež sa vykonal pravidelný servis na traktor Zetor Major CL 80, za ktorý sme zaplatili 

896,40 Eur. 

• Obec si dala vypracovať posúdenie v rámci EIA - ÚPN Obce Hladovka, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť ÚPN Obce Hladovka, za ktorý zaplatila oprávnenej osobe 2 820 Eur.  

• Na traktor Zetor CL 80 sa zakúpili predné poletovacie vidly v hodnote s príslušenstvom 960 

Eur. 

• Vymenil sa plynový kotol v bytovom dome č. 198 v byte č. 4, vymenili sa parkety a rebrový 

radiátor v kúpeľni v celkovej hodnote 2 223,55 Eur  

• Vypracoval sa projekt na vyhliadkovú vežu v hodnote 4 200 Eur. Zhotovil sa GP na vyňatie 

pozemkov pre začatie konania pre územné a neskôr pre stavebné konanie. 

• Zakúpila sa multikára s plošinou a celkové náklady  s dovozom, po prepise na značky, po 

emisnej a technickej kontrole, po originalite boli: 12 259,54 Eur. 

• V prevažnej väčšine pracovného času starosta venoval návrhu ÚPN Obce Hladovka: 

rozborové konanie pripomienok, dopracovanie rôznych stanovísk, problémy s rozšírením 

lokalít výstavby v ÚPN Hladovka a pod.  

• Zakúpenie nových pivných setov v počte 5  v celkovej hodnote 883 Eur. 



• Výmena nového rozvádzača na stĺpe pri dome ľudových tradícii v celkovej hodnote 1 299,36 

Eur. 

• Realizuje sa postavenie novej plechovej haly o rozmeroch 8m x 14m pre uskladnenie 

techniky obce. Podkladovú dosku spolu so základmi obec zaplatila  vo výške 8 700 Eur. 

Z prieskumu trhu vyhrala poľská firma s ktorou je podpísaná aj objednávka v celkovej 

hodnote 13 010 Eur. Zaplatená bola aj zálohová faktúra v čiastke 3 600 Eur. Dovezená 

a zmontovaná by mala byť koncom novembra 2022, najneskôr prvý decembrový týždeň. 

• Obec vytvorila a urobila novú plochu zo zámkovej dlažby pre betlehem, ktorý bude stáť na 

druhej strane- oproti kaplnke. 

• Príprava na komunálne a župné voľby. 

• Zamestnanec Dušan Buš pracoval na skrášlení obce, kosení cintorína, okolo ciest, na 

cyklotrase, oprave budov, bol prítomný pri oprave ciest v obci. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 263/2022 - OZ  

a/ berie na vedomie správu starostu o činnosti obce.   

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad.5 Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 2/2022 o Záväznej časti Územného plánu 

obce Hladovka. 

 

     Starosta informoval, že Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o Záväznej 

časti Územného plánu obce Hladovka bol zverejnený dňa 06.10.2022 na úradnej tabuli Obce 

Hladovka a na webovej stránke obce Hladovka. Do dnešného dňa t.j. 22.10.2022 nebola 

vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka zo strany verejnosti.  

   Starosta informoval o obsahu ÚPN-O Hladovka , že je v súlade so záväznou časťou územnou 

plánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa – ÚPŽSK a o Stanovisku Žilinského 

samosprávneho kraja č. 06606/2022/ORR-14 zo dňa 05.10.2022. Ďalej starosta informoval 

poslankyne a poslancov o súhlasnom Stanovisku č. OU-ZA-OVBP1-2022/049004/TOM, zo 

dňa 20.10.2022, ktoré v zmysle § 25 stavebného zákona  vydal Okresný úrad Žilina, odbor 

výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 

010 08 Žilina. 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.264/2022 - OZ 

a/ Obecné zastupiteľstvo v Hladovke prerokovalo Správu o postupe obstarávania a spracovanie 

Územného plánu obce Hladovka, návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 2/2022, ktorým sa 

schvaľuje záväzná časť Územného plánu obce Hladovka a konštatuje, že Územný plán obce 

Hladovka a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce, s celkovou koncepciou rozvoja 

obce a na základe súladu návrhu, podľa § 25 stavebného zákona, list č. OU-ZA-OVBP1-

2022/049004/TOM, zo dňa 20.10.2022 

b/ schvaľuje Územný plán obce Hladovka, v zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a Všeobecné 

záväzné nariadenie č. 2/2022, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Územného plánu obce 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  



Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

  

Ad.6 – Úprava rozpočtu RO č.3 

 

    Starosta obce spolu s ekonómkou obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu. 

Jedným z dôvodov bol nákup rôznej techniky, projekt na vyhliadkovú vežu, stavba plechovej 

haly a pod., kde je potrebné upraviť rozpočet presunom v rámci kapitálových výdavkov. 

Zároveň vykonať úpravu na navýšenie dotácie na originálne kompetencie, prijaté dotácie zo 

ŠR,  presun položiek v rámci kompetencii starostu – viď príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 265/2022 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu RO č.3 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.3 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Mária Skorušová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad.7 – Rôzne 

 

• Informácia o navýšení rozpočtu na originálne kompetencie z dôvodu vyplácania 

mimoriadnych odmien v zmysle kolektívnej dohody vyššieho stupňa na rok 2022. 

 

     Starosta informoval poslancov, že dňa 06.09.2022 bola Obci Hladovka doručená žiadosť o 

navýšení rozpočtu na originálne kompetencie z dôvodu vyplácania mimoriadnych odmien v 

zmysle kolektívnej dohody vyššieho stupňa na rok 2022. Jednalo sa o vyplatenie mimoriadnych 

odmien pre zamestnancom materskej školy, 3 zamestnancom školskej jedálne a 0,5 

zamestnanca  školského klubu. Celková suma, ktorá bola poslaná na účet ZŠ s MŠ Hladovka 

predstavovala čiastku 5 735 Eur. Obec musela nájsť finančné prostriedku v rozpočte obce 

a v mesiaci 10.2022 boli poukázané na účet ZŠ s MŠ Hladovka. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 266/2022 - OZ  

a/ berie na vedomie navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie z dôvodu vyplácania 

mimoriadnych odmien v zmysle kolektívnej dohody vyššieho stupňa na rok 2022. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Príprava kapitálových výdavkov na tvorbu rozpočtu obce na rok 2023 

   

   Starosta predniesol žiadosť podanú ZŠ s MŠ Hladovka, v ktorej žiadali pridelenie finančných 

prostriedkov na rok 2023, na realizáciu úprav v školskej jedálni a priľahlých priestoroch MŠ. 

Konštatoval, že na rezervnom fonde máme nemalý zdroj finančných prostriedkov, ale pri 

dnešných prognózach týkajúcich sa zvýšenia cien za energie, ťažko si plánovať väčšie akcie, či 

investície, ktoré by mohli tvoriť podklad pre tvorbu rozpočtu na rok 2023.  Predpokladaný 

rozpočet pre samosprávy v rámci podielových daní na rok 2023 nie je zverejnený. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 267/2022 - OZ  

a/ berie na vedomie žiadosť o rekonštrukciu školskej jedálne podanú ZŠ s MŠ Hladovka 

 a jej zapracovanie do rozpočtu pre rok 2023.  



Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Schválenie finančného príspevku na Mikuláša 

 

     Starosta pripomenul blížiacu sa   akciu, ktorá je  určená deťom a to „Deň sv. Mikuláša“.  

Obec má približne 260 detí s trvalým pobytom v obci a dôležité je, či uvedená akcia sa ide 

realizovať alebo nie. Poslanci jednoznačne súhlasili, je to  v súlade s rozpočtom obce a  hodnota 

balíčka pre dieťa bude aj tento rok 2,50 Eura. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 268/2022- 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.  

 

• Odsúhlasenie finančného príspevku pre občanov  nad 60 rokov a príprava 

posedenie s dôchodcami dňa 23.10.2022. 

     Starosta informoval, že posedenie máme naplánované s dôchodcami na 23.10.2022 a po 

dvoch rokoch pandémie  sa konečne  aj zrealizuje. Bol podaný návrh poslanca Dušana Kalisa, 

aby  každý občan, ktorý sa v roku 2022 dožíva  60 a viac rokov obdržal finančný príspevok vo 

výške 30 Eur, v konečnom dôsledku poslanci odobrili.. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 269/2022 - OZ  

a/schvaľuje pre rok 2022 poskytnutie finančného príspevku vo výške 30 Eur občanom vo 

veku 60 a viac rokov. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

• Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre združenie nevidiacich, slabozrakých 

a inak postihnutých osôb (dotácie) na rok 2023. 

 

     Starosta informoval, že dňa 11.10.2022 bola obci doručená žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku (dotácie) na rok 2023 pre združenie nevidiacich, slabozrakých a inak 

postihnutých osôb 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 270/2022 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (dotáciu)  pre združenie nevidiacich, 

slabozrakých a inak postihnutých osôb  na rok 2023. 

b/ neschvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (dotáciu)  pre združenie 

nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb na rok 2023. 

 



Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Mária Skorušová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

• Konsolidovaná výročná správa za rok 2021   

     Účtovníčka obce predniesla prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2021, ktorá obsahuje informácie o stave obce Hladovka a ZŠ s MŠ.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 271/2022-OZ  

a/ berie na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Hladovka za rok 2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef 

Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
 

• Nájomné byty  

     Starosta informoval poslancov o pridelení bytov v bytovom dome 198. Na základe žiadosti, 

týkajúce sa pridelenia bytu, ktoré boli doručené na obec sa k 1.9.2022 pridelil byt č.8  Patrícií 

Vrabčekovej po nájomníkovi Martinovi Hutlasovi. K 1.10.2022 si prebrala byt č.4 Karolína 

Popelková pod odchádzajúcom Martinovi Šuvadovi.  

Starosta ďalej poslancov informoval o podaní výpovede ukončenia nájmu Dávidovi 

Sťahulákovi. Dôvodom je skutočnosť, že nájomcovi sa ukončí doba nájmu ku dňu 31.12.2022, 

s tým, že zmluva je na dobu určitú. V nájomnom byte sa nezdržiava už dlhšiu dobu cca 3 roky 

a problémy má aj s platením nájmu. 

Nájomcovi bolo Oznámenie o ukončení nájmu doručené na jeho prechodnú adresu . 

Zároveň o byt č.1 si dňa 28.7.2022 požiadala Helena Baleková. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.272/2022 - OZ  

a/-berie na vedomie informáciu o nových nájomníkoch v bytovom dome č.198, 

k 1.9.2022 Patrícia Škrabeková a k 1.10.2022 Karolína Popelková.  

-berie na vedomie žiadosť podanú o byt č.1-garsónku Helenou Balekovou. 

b/ schvaľuje podané Oznámenie o ukončení nájmu k 31.12.2022 Dávidovi Sťahulákovi. 

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  

• Žiadosť o preplatenie dovolenky starostu 

 

     Nakoľko sa blíži koniec funkčného obdobia starosta obce PhDr. Marián Brnušák požiadal 

obecné zastupiteľstvo o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 a rok 2022 v počte  

45 dní v zmysle ustanovenia §2 ods.2 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starosta uviedol, že 

dôvodom nevyčerpania dovolenky bola neodkladná práca a časovo náročné plnenie úloh 

vyplývajúce z činnosti starostu pre realizáciu rôznych projektov, získaných dotácií či už 

z ministerstiev alebo ŽSK, práca pri príprave rôznych cezhraničných projektov, pri príprave 

európskych projektov v rámci Miestnych akčných skupín MAS Orava. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 273/2022 - OZ  



a/ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §2 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v z. n. p. preplatenie nevyčerpanej dovolenky za roky 2021 a 2022  v rozsahu 

45 dní.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

               

Ad. 8 Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

     

Ad. 9 - 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. Harmatová Helena ......................... 

           

        

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

 

Overovatelia: Mária Skorušová 

             Anna Harmatová 


