
Z á p i s n i c a
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Hladovka, konaného dňa 25.septembra 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.Informácie o projektoch – financovanie, pripravované projekty na rok 2016

a) Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier WTSL.01.01.00-12-304/10
b) Zateplenie stropu najvyššieho poschodia ZŠ Hladovka
c) Príprava na projektoch

7.Rôzne 
a) Žiadosť o pridelenie garsónky – Ľubomír Šimala
b) Výzva na odstránenie septiku – Vlasta Kováčová
c) Sťažnosti Anny Šprlákovej, Hladovka 111    

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  Ján Korček a Mária Skorušová.

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
• Informácie  o pokračovaní  komplexných pozemkových úprav v k.  ú.  Hladovka.  Rozloha

komasovania – 1266 ha. Cena bola vyčíslená na 475 648,86 Eur. Priemerná cena za 1 ha
komasovania podľa prepočtov Pozemkového a lesného odboru v Námestove na 375,71 Eur.
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Verejné obstarávanie vykoná ministerstvo vnútra s predpokladom 03/ 2016.
• Zamestnanci pridelení úradom práce vykonávali činnosti v obci hlavne pri údržbe verejných

priestranstiev,  kosení  cintorínov,   odvoze  kameňa  a  odpadu  od  kostola,  vyčistení
kompostovisk, úprave okolia pri dome smútku, natieraní mostu na  dolnom konci obce a
iných potrebných prácach.  Urobili  sa opatrenia smerujúce k bobrom, ktoré vyplynuli  zo
zasadnutia a prijatých záverov pre obec.

• Je  dokončená  prerábka  v  rámci  údržby  kuchyne  MŠ  Hladovka.  Vznikli  nepredvídané
nadnáklady: prerobenie elektrickej inštalácie, prerobenie odpadov, vysekanie podlahového
betónu až do hliny - nakoľko tam nebola žiadna izolácia, nové kúrenie, vybúranie priečky.

• Starosta ďalej informoval, že v mesiaci október má v úmysle prostredníctvom Technických
služieb  Ružomberok  zabezpečiť  veľkoobjemové  kontajnery  na  tovar,  ktorý  je  v  našich
domácnostiach nepotrebný, (gauče, nábytok, koberce, atď.) aby sme sa vyhli nelegálnym
skládkam.

• Informáciu o spracovaní a podaní žiadosti na zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do
skupiny B predložil opäť starosta. Zároveň skonštatoval, že dotácia, ktorú v priebehu dvoch
rokov obdržali  hasiči na svoj zriadený účet, bude od roku 2016 zasielaná na obec a s tým
bude spojená aj zodpovednosť.  

Ad 6: Informácie o projektoch

• „Historicko-kultúrno-prírodná  cesta  okolo  Tatier  č.  WTSL.01.01.00-12-304/10.  Starosta
informoval, že monitorovacia komisia vo Warszave schválila prefinancovanie nadnákladov
pre Obec Hladovka v sume 97 751,60 Eur. Zároveň  schválila dodatočne kvóty na zábrany
okolo cyklotrasy v celkovej výške 82 295 Eur. Pre našu obec je to suma 24 000 Eur v dĺžke
420 m. Kolaudácia je plánovaná k 30.11.2015.
V najbližších dňoch sa bude podpisovať dodatok k zmluve. 
Za podpísanie dodatku k Zmluve o dielo "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier"
č.WTSL.01.01.00-12-304/10  o  nadnáklady,  ktoré  nám  schválil  monitorovací  výbor
Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 poslanci hlasovali nasledovne:
Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Starosta predniesol poslancom, že spracoval projekt a podal žiadosť na environmentálny
fond  o  poskytnutie  dotácie  vo  výške  45  371,86  Eur  na  zateplenie  stropu  najvyššieho
poschodia ZŠ Hladovka.

• S Agentúrou SEVER spolupracuje starosta na projekte bio odpadu. Cez environmentálny
fond  by  sme  mohli  získať  traktor  s  vlečkou,  štiepkovač  a  iné.  Rozvoj  odpadového
hospodárstva smeruje aj k výstavbe kompostovísk. Požadovaná výška dotácie  je  110 000
Eur s tým, že 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.

• Ďalšia spolupráca s Agentúrou SEVER je na projekte „Obnova dediny“- Obnova a tvorba
zelených  verejných priestranstiev  a  oddychových  zón  v  zastavanom území.  Požadovaná
výška dotácie je do 5000 Eur s tým, že obec spolufinancuje 5%. Starosta aj  na základe
požiadavky niektorých poslancov predstavil pripravovaný projekt: v okolí ihriská pri ZŠ- za
garážami,  by mal byť postavený altánok pre 20 detí spojený s výsadbou zelene. 
Za podanie žiadosti a následne spolufinancovanie obce hlasovali poslanci nasledovne:
Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.
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Ad 7: Rôzne

• Na Obec Hladovka bola podaná žiadosť Ľubomírom Šimalom, bytom Hladovka  o prenájom
1-izbového  bytu.  Na  predošlom  zasadnutí  bol  jednoizbový  byt  schválený  Tomášovi
Šprlákovi. Menovaný však od žiadosti odstúpil, z tohto dôvodu je byt voľný. Poslanci  tak
Ľ.  Šimalovi  prenájom  bytu  schválili  so  skúšobnou  dobou  na  3  mesiace  s  tým,  že
trojmesačný nájom musí byť vopred vyplatený. Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomní
-6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Výzva na odstránenie septiku – Vlasta Kováčová. 
Menovaná  dňa  5.12.2014  adresovala  Obci  Hladovka  žiadosť  o  poskytnutie
územnoplánovacej  informácie  k  C-KN  parc.  č.  617,  LV  č.1871,  za  účelom  získania
informácie,  na  aký  účel  je  možné  uvedenú  parcelu  využiť  a  zároveň  informáciu,  či  na
parcele je umiestnený biologický septik slúžiaci miestnej základnej škole a v koho prospech
svedčí vlastnícke práce k predmetnému septiku. Obec v v zastúpení starostu obce poskytla
odpoveď 19.01.2015 v ktorej poukazuje na skutočnosť, že vlastnícke právo k predmetnej
parcele,  na ktorej sa nachádza septik,  svedčí v prospech Obce Hladovka, o čom svedčia
písomnosti  ako  napr.  Rozhodnutie  o  vyvlastnení  zn.:  Výst.48/1962-330.A/10,  zo  dňa
28.12.1962 a Uznesenie súdu vo vyvlastňovacej veci  Okresného investorského útvaru zn.
No 452/63 o náhradu zloženú obnosom. 
Starosta však konštatoval, že p. Kováčová si parcelu majetkoprávne vysporiadala do svojho
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina.
A tak následne sme 31.8.2015 obdržali od advokátskej kancelárie s.r.o. Kubinec -Partner so
sídlom v Tvrdošíne, ktorá menovanú právne zastupuje „Výzvu na vypratanie nehnuteľnosti-
odstránenie  biologického  septiku“  do  3  mesiacov  od  doručenia  výzvy.  Starosta  ďalej
uviedol,  že  ešte  v  ten  deň  si  dohodol  stretnutie  s  právnikom  a  odovzdal  mu  všetky
písomnosti. 
Sú dve možnosti alebo sa s p. Kováčovou dohodnúť alebo podať na súd žalobu  o určenie
vlastníckeho práva obce na 94 m2.
Poslanci  poverujú  starostu  obce,  aby sa  pokúsil  s  p.  Kováčovou  dohodnúť  v  opačnom
prípade ma plné právo zabezpečiť právnika pre súdny spor.
Výsledok hlasovania za príslušné uznesenia k tomuto bodu bol nasledovný:
Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Na  obec  bola  doručená  sťažnosť  od  Anny  Šprlákovej,  bytom  Hladovka  111,  v  ktorej
požadovala náhradu škody  spôsobenú susedmi. 
Poslanci  ukladajú   komisií  pre ochranu  verejného  poriadku  a  prešetrovania  sťažnosti
riešenie sťažnosti v nasledovnom hlasovaní: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

Ad 8: Diskusia

V bode prebehla diskusia, v rámci ktorej vystúpili:
• Ing. Júlia Šefčíková, ktorá je členkou Občianskeho združenia Kapec predniesla, že v našej

obci by mali záujem usporiadať kultúrno-spoločenskú akciu „Tanečný dom“. Akcia spočíva
vo výučbe tanca z rôznych kútov Slovenska. Po výučbe sa koná  ľudová zábava. Navrhnutý
deň na uskutočnenie akcie je 14.11.2015. Organizačné a propagačné záležitosti si zabezpečia
samotní členovia. Od obce potrebujú prenajať priestory.
Poslanci akciu podporili, keď nasledovne hlasovali: 
Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Starosta predniesol pozvanie, ktoré sme dostali od partnerskej Gminy z Raciechovic, kde
nás pozývajú na „Sviatok jablka a hrušky.“ Akcia sa koná 27.septembra 2015. Je objednaný
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autobus pre občanov partnerských obcí  z Čimhovej,  Vitanovej  a  Hladovky.  S akciou sú
spojené  aj  výdavky(  guláš,  koláče),  nakoľko sme súčasťou  projektu.  Poslanci  poverujú
zástupcu starostu obce, aby sa spolu s našimi občanmi zúčastnil tejto akcie.
Výsledok hlasovania za príslušné uznesenia k tomuto bodu bol nasledovný: Prítomní – 6, za
– 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Veliteľ  hasičov  Dušan  Buš  predniesol  požiadavku  na  zakúpenie  výstrojných  súčiastok
(čiapka, výložka, odznak...) k uniformám v hodnote cca 450 Eur. Uniformy si dali hasiči
ušiť na vlastné náklady.
Poslanci navrhli preplatenie nákladov do výšky 450 Eur.
Hlasovanie: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Blíži sa október, mesiac venovaný starším. Posedenie s dôchodcami organizuje tento rok
obec.  Akciu  poslanci  naplánovali  na  25.10.2015.  Každý  občan   nad  60  rokov  obdrží
poukážku na nákup potravín v hodnote 10 Eur.  Program zabezpečí  škola a občerstvenie
obec. Poslanci po krátkej rozprave  hlasovali nasledovne: Prítomní – 6, za - 0 , proti -0  ,
zdržal sa – 0.

• Ďalšou akciou, ktorú je potrebné v blízkej budúcnosti zrealizovať je deň sv. Mikuláša. 
Poslanci navrhujú, aby hodnota balíčka pre dieťa bola 2 Eura.
Výsledok hlasovania : Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Ako ďalšiu akciu starosta navrhuje zorganizovať volejbalový turnaj za účasti partnerov z
Raciechovic,  Vitanovej,  Čimhovej  a  Hladovky.  Zástupca  starostu  Ján  Korček  dohodne
termín s vojtom z Raciechovic.

• Starosta  podal  poslancom  informáciu  zo  zasadnutia  ZMOHO,  že  OVS,  a.  s.  urobila
prepočet, koľko by mal stáť 1 vývoz žumpy s objemom 12 m3, výpočet na dopravu vyšiel
na 35 eur. Kilometre spriemerovali na 8 km vzdialenosť pre všetky obce, ale započítaný
bude aj 10-násobok miery znečistenia – celkovo by 1 vývoz odpadových vôd zo žumpy s
objemom 12 m3 mal stáť okolo 135 – 150 eur. Informáciu zobrali poslanci na vedomie, keď
zaň hlasovali: Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2015
do 15.9.2015, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie s nasledovným hlasovaním:
Prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.

• Poslancom  bol  predložený  návrh  na  zmenu  rozpočtu.  Hlasovanie  za  Zmenu  rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7/2015 podľa predloženého návrhu obce: Prítomní – 6, za - 6,
proti - 0, zdržal sa – 0.

• Rozpočtové  opatrenie  č.  8/2015  je  prílohou  zápisnice.  Hlasovanie  za  to,  aby sa  úprava
rozpočtu  vzala na vedomie: Prítomní – 6, za - 6, proti - 0, zdržal sa – 0.

• Na základe informácií a prosby o pomoc o. z. Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom, kde
pôsobí náš krajan – kňaz Vladimír Maslák, z dôvodu vzniku obrovského požiaru, ktorý im
zničil strechu hospodárskych budov a krmivo pre zvieratá (viac než 1000 balíkov suchej
trávy) starosta navrhol, aby sme mu poskytli aj z obce finančnú pomoc(v združení sú aj
ľudia z našej obce).
Hlasovanie za to, aby sa poskytol príspevok vo výške 1000 Eur : 
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.
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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: Ján Korček
Mária Skorušová

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce
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