
 

U Z N E S E N I E 
 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 17.07.2016 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

U z n e s e n i e  

47/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2016“ 

medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hladovka, 

Hladovka 49, 027 13 Hladovka, IČO: 31 925 693 a budúcim oprávneným z vecného bremena 

t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 

1141, pozemok evidovaný na mape určeného operátu ako parcela reg.“E“KN č.499, druh 

pozemku záhrady o výmere 264 m2 na budúceho povinného z vecného bremena na jeho meno 

v celku, 

c/ schválilo „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2016“ medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hladovka, Hladovka 49, 027 

13 Hladovka, IČO: 31 925 693 a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, 

Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1141, pozemok 

evidovaný na mape určeného operátu ako parcela reg.“E“KN č.499, druh pozemku záhrady 

o výmere 264 m2 na budúceho povinného z vecného bremena na jeho meno v celku, 

d/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 1/2016“ medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hladovka, Hladovka 49, 027 13 Hladovka, IČO: 31 925 693 

a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480. 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

48/2016 - OZ  

a/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/2016“ 

medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Monikou Dreveňákovou, rod. Gallasová, A. 

Bernoláka760, 027 12 Liesek a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, 

Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 946, pozemok 

evidovaný na mape určeného operátu ako parcela reg.“E“KN č.4866/3, druh pozemku orná 

pôda o výmere 12 m2 na budúceho povinného z vecného bremena na jeho meno v celku, 

b/ schválilo „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/2016“ medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. Monikou Dreveňákovou, rod. Gallasová, A. Bernoláka760, 

027 12 Liesek a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 

027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 946, pozemok evidovaný na mape 

určeného operátu ako parcela reg.“E“KN č.4866/3, druh pozemku orná pôda o výmere 12 m2 

na budúceho povinného z vecného bremena na jeho meno v celku, 

c/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 2/2016“ medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Monikou 

Dreveňákovou, rod. Gallasová, A. Bernoláka760, 027 12 Liesek a budúcim oprávneným 

z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  



 

49/2016 – OZ 

a/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5/2016“ 

medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Margitou Šprlákovou, rod. Greštiaková, 

Hladovka 8, 027 13 Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, 

Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1974, pozemok 

evidovaný na mape určeného operátu ako parcela reg.“C“KN č.88/1, druh pozemku zastávané 

plochy a nádvoria o výmere 182 m2 na budúceho povinného z vecného bremena v podiele 3/8, 

čo predstavuje v prepočte na jej podiel 68,25m2, 

b/ schválilo „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 3/2016“ medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. Margitou Šprlákovou, rod. Greštiaková, Hladovka 8, 027 13 

Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1974, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“C“KN č.88/1, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 

182 m2 na budúceho povinného z vecného bremena v podiele 3/8, čo predstavuje v prepočte na 

jej podiel 68,25m2, 

c/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 3/2016“ medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Margitou 

Šprlákovou, rod. Greštiaková, Hladovka 8, 027 13 Hladovka a budúcim oprávneným z vecného 

bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

50/2016 - OZ 

a/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 3/2016“ 

medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Danielom Skorušom, Hladovka 213, 027 13 

Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 231m2 na 

budúceho povinného z vecného bremena v podiele ¼, čo predstavuje v prepočte na jeho podiel 

57,75m2, 

b/ schválilo „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4/2016“ medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. Danielom Skorušom, Hladovka 213, 027 13 Hladovka 

a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 231m2 na 

budúceho povinného z vecného bremena v podiele ¼, čo predstavuje v prepočte na jeho podiel 

57,75m2, 

c/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 4/2016“ medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Danielom 

Skorušom, Hladovka 213, 027 13 Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. 

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

 

 



51/2016-OZ 

a/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4/2016“ 

medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Annou Hutlasovou, rod Harmatovou, 

Hladovka 248, 027 13 Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec 

Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, 

pozemok evidovaný na mape určeného operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 231m2 na budúceho povinného z vecného bremena v podiele ¼, čo 

predstavuje v prepočte na jeho podiel 57,75m2, 

b/ schválilo „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5/2016“ medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. Annou Hutlasovou, rod Harmatovou, Hladovka 248, 027 13 

Hladovka a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 231m2 na 

budúceho povinného z vecného bremena v podiele ¼, čo predstavuje v prepočte na jeho podiel 

57,75m2, 

c/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena č. 5/2016“ medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. Annou 

Hutlasovou, rod Harmatovou, Hladovka 248, 027 13 Hladovka a budúcim oprávneným 

z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

52/2016-OZ 

 

a/ prerokovalo návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. SPF, Radlinského 46, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 335 345 

a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 231m2 na 

budúceho povinného z vecného bremena v podiele  2/4, čo predstavuje v prepočte na jeho 

podiel  115,50 m2, 

b/ schválilo „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  medzi budúcim 

povinným z vecného bremena t.j. SPF, Radlinského 46, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 335 345 

a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 

Hladovka, IČO: 00 314 480 na pozemok na LV č. 1417, pozemok evidovaný na mape určeného 

operátu ako parcela reg.“E“KN č.4859/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 231m2 na 

budúceho povinného z vecného bremena v podiele  2/4, čo predstavuje v prepočte na jeho 

podiel  115,50m2, 

c/udeľuje starostovi obce mandát na uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena medzi budúcim povinným z vecného bremena t.j. SPF, Radlinského 46, 026 

01 Dolný Kubín, IČO: 17 335 345  a budúcim oprávneným z vecného bremena t.j. Obec 

Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00 314 480. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 


