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Z á p i s n i c a 
 

z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 31.júla 2015 

o 19.30 hodine v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

6. Čerpanie rozpočtu za II.Q.2015 za Obec a ZŠ s MŠ Hladovka 

7. Rôzne      

8. Diskusia – Interpelácie poslancov 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver.  

 

Ad 1:  Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie OZ obce otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných a zároveň  konštatoval, že 

z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 a  zasadnutie je spôsobilé rokovať  a uznášať sa. 

 

Ad 2: Schválenie programu 
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. 

Keďže nikto z poslancov nemal ďalší doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za celkový program 

rokovania. 

Následne poslanci schválili program rokovania podľa predloženého návrhu: Prítomní – 6, za – 6, proti 

– 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Helena Harmatová a za overovateľov boli 

určení  Jozef Planieta a Peter Hulák. 

 

Ad 4: Kontrola plnenia uznesení 

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

plnia v súlade s termínmi. Výsledok hlasovania za príslušné uznesenia k tomuto bodu bol nasledovný: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Ad 5:  Správa o činnosti obce 

• Rekonštrukcia domu smútku je ukončená. V interiéri je potrebné dorobiť čelnú stranu – kríž a vyčistiť 

stoličky. 
 

• Údržba školskej jedálne pokračuje. Robia sa nové odpady, elektrika, priečky atď. 
 

• Z Ministerstva vnútra SR dostaneme hasičský vozík. Európska komisia schválila projekt Aktívne 

protipovodňové opatrenia z dielne MV SR. Z uvedeného dôvodu sa veliteľ DHZO Hladovka zúčastní 

školenia. Starosta zároveň konštatoval, že školenia sa musia zúčastniť aj strojníci a preventisti. 
Od 30.10.2015 bude nové prihlásenie – podanie žiadosti o zaradenie DHZO Hladovka do skupiny B, t. z. nové 

podmienky. 
 

• Výstavba cyklotrasy je ukončená. Kolaudácia je určená k 30.9.2015 kvôli vyriešeniu dofinancovania. 
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Za realizačný geometrický plán Obec Hladovka zaplatí 1 450 Eur. 
 

• Urobila sa oprava výtlkov na miestnych komunikáciach. Časť bude financovať zhotoviteľ stavby a 

časť obec. 
 

• Vysporiadala sa „O“ (nulová) parcela. Pozemok o výmere 871 m2 je na liste vlastníctva Obce Liesek.  

Obec Hladovka si bude vynaložené náklady spojené s vysporiadaním uplatňovať u Obce Liesek. 
 

• Dňa 14.7.2015 wojt Gminy  Jablonka p. Ing. Antonín Karlak spolu so svojim zástupcom Mgr. 

Wojcikom a projektantom sa ohlásili na tunajší obecný úrad. Na pracovnom stretnutí sa riešil návrh, 

že v rámci partnerstva majú záujem vybudovať cyklisticko – motorizovanú cestu, ktorá by spájala 

Obec Chyžné s Obcou Hladovka. Jedná sa o cestu cez Džubasovky tzv. Chyžniansku cestu. 

Vlastníkom cesty sú však Štátne lesy SR. 
Starosta skonštatoval, že v rámci toho budú  prebiehať ešte jednania. 
 

• Starosta rokoval so zástupcom  Geodetiky s.r.o. Košice týkajúce sa uzavretia zmluvy  o zakúpení 

programu - ortomapa katastrálneho územia obce. Podľa zmluvy hodnota mapy je 977 Eur. Poplatok 

za zriadenie licencie  149 Eur a mesačný poplatok  29 Eur. Pre obec je to podklad pri výbere daní z 

nehnuteľností. 
Hlasovanie za uzavretie zmluvy: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

• Povodie Váhu na koryto Jelešňa - dolný koniec obce v priebehu minulého týždňa doviezlo tri Tatry 

lomového kameňa. Tento týždeň ich vložili a spevnili koryto v časti  pred mostom. Následne 

pokračovali v rozširovaní koryta za lavičkou Jozefa Bonka.     
  

• Dňa 30.7.2015 Okresný úrad v Tvrdošíne, odbor starostlivosti o životné prostredie na podnet sestier 

Šprlákových zvolal opätovné pracovné stretnutie ohľadom výskytu bobra v toku  Jelešňa. Zo stretnutia 

boli zadané opatrenia. 
 

• Prípravné konanie komasácie je ukončené a odovzdané. Pozemkový a lesný odbor Námestovo zvolá 

výbor  prípravného konania komplexných pozemkových úprav k.ú. Hladovka za účelom oboznámenia 

sa s ukončenými prácami a  odovzdaním spisu. 
 
Ad 6: Čerpanie rozpočtu – správa o hospodárení za II.Q.2015 za Obec a ZŠ s MŠ Hladovka - 
viď. príloha. 
Každý poslanec obdržal materiál s čerpaním rozpočtu za uvedené obdobie. 
Poslanci príslušné uznesenie jednomyseľne schválili, keď zaň hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 

Zároveň bol predložený návrh na úpravu rozpočtu, ktorý sa týka  dotácií zo štátneho rozpočtu alebo 

úprav, ktoré sú v právomoci starostu obce. Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie za to, aby sa úprava rozpočtu  vzala na vedomie: 

Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

Následne starosta poslancom objasnil jednotlivé body návrhu na zmenu rozpočtu,   ktoré je potrebné 

schváliť – príloha tvorí zápisnicu. 

Hlasovanie za Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 podľa predloženého návrhu obce: 

Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

 
Ad 7: Rôzne 
 
7.1. Na Obec Hladovka bola podaná žiadosť  Tomášom Šprlákom, bytom Hladovka č.232 o 
prenájom 1-izbového bytu. P. učiteľka Mgr. Gostíková odstúpila z prenájmu bytu t.z. byt je voľný. Za 
prenájom bytu hlasovali poslanci nasledovne: Prítomní -6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
7.2. Prerokovaná bola žiadosť podaná  Helenou Kubicovou o súhlas na vydanie dodatočného stavebného 

povolenia spojeného s kolaudáciou na rekreačnú chatu v extraviláne obce za podmienky, že pozemok je na 

liste vlastníctva a k nemu vedie  prístupová cesta.  Vlastníčka rekreačnej chatky nebude za žiadnych okolností 
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po schválení dodatočného stavebného povolenia nárokovať si v budúcnosti výstavbu inžinierskych sietí, ich 

údržbu a prevádzku a ak si ich v budúcnosti zabezpečí  tak len na vlastné náklady. 
Zároveň bol prerokovaný súhlas na zmenu druhu pozemku C-KN parcely č.970/7 o výmere 88 m2 a 

C-KN 970/6 o výmere 145 m2 podľa GP č. 36433730-106/2014 poľnohospodárskej pôdy podľa 

zákona 220/2001 Z.z. Stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.   

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

7.3. Prerokovaný bol súhlas na zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 

220/2001 Z.z. pre Jána Korčeka, bytom Hladovka č.58 parcely E-KN 454 o výmere 124 m2, parc.453 

– 248 m2, parc.452 – 232 m2 a parc. 455-567m2. Súhlas je potrebný k stavbe rodinného domu. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

7.4. Prerokovaný bol súhlas na zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 

220/2001 Z.z. pre Ing. Janku Bušovú, rod. Hutlasovú, bytom Hladovka č.79 parcely C-KN 119/1 o 

výmere 1044 m2 a parc.č.119/2 o výmere 27 m2. Súhlas je potrebný k stavbe rodinného domu. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

7.5. Starosta informoval poslancov o možnosti  podania žiadosti na Environmentálny fond Bratislava 

o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na zateplenie stropu základnej školy. Obec   

spolufinancuje 5% z celkovej sumy. 

Za podanie žiadosti a následne spolufinancovanie obce hlasovali poslanci nasledovne: 

Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

7.6. Kontrolórka predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hladovka na 

II. polrok 2015, ktoré bolo vyvesené aj na úradnej tabuli obce. 

Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Ad 8: Diskusia 
 

V diskusii starosta predniesol blížiacu sa akciu – odpust. S touto akciou je spojený guláš s 

občerstvením,  ktoré zabezpečuje obec. Hlasovanie za výdavky spojené s prípravou odpustu: Prítomní 

– 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0. 

Keďže ďalšie otázky súvisiace s jednotlivými bodmi programu boli zodpovedané priebežne pri ich 

prerokovávaní a nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta obce túto ukončil. 

 

Ad 9: Návrh na uznesenie 
 

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Mgr. Helena Harmatová. Uznesenie bolo schválené s 

nasledovným výsledkom: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0. 

 

Ad 10: Záver 
 

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol týmto vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová 

 

Overovatelia:  Peter Hulák 

Jozef Planieta 

 

        PhDr. Marián Brnušák 

  starosta obce 


