
Z á p i s n i c a  

z 5. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 17.07.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

 Peter Hulák 

 Dušan Kalis 

 Mária Skorušová 

 Anna Harmatová 

 Jozef Planieta 

 

 

Neprítomný: Marián Šprlák - PN 

Ďalší prítomní: Mgr. Helena Harmatová 

     

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka  

4. Interpelácie poslancov  

5. Záver  

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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 neplánovaného zasadnutia OZ. 

Zároveň  vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov (Ján Korček, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Anna Harmatová a Mária Skorušová 

Zapisovateľka: Mgr. Helena Harmatová 

 

K bodu 3. Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka  

 

Starosta predniesol poslancom, že vybudovaniu kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ 

Hladovka predchádza Návrh na vydanie územného a stavebného rozhodnutia.  



Jedná sa o návrh novej lokálnej čistiarne odpadových vôd /ČOV/. ČOV bude čistiť splaškové 

odpadové vody z novej stokovej siete. Splašková kanalizácia je navrhovaná na odvedenie 

splaškových vôd z existujúceho bytového domu, ďalej ZŠ spolu s MŠ a obecného úradu. 

Všetky splaškové vody budú odvedené do novej ČOV s výkonom do 20 m3/deň. Vyčistená 

voda z navrhovanej ČOV bude vyústená do existujúceho potrubia, ktoré vyúsťuje do toku 

Jelešňa. ČOV bude železobetónovej konštrukcie zhotovená z dvoch nádrží. Pred ČOV bude 

umiestnená  samostatná vodotesná drviaca šachta.  

Ďalej sa jedná o návrh nových rozvodov dažďovej a splaškovej kanalizácie. Splašková 

kanalizácia sa skladá z troch stokových potrubí v celkovej dĺžke 433 m. Dažďová kanalizácia 

sa skladá zo štyroch stokových potrubí v celkovej dĺžke 405 m. Na trase potrubia kanalizácie 

sa budú nachádzať kanalizačné šachty. Taktiež budú 4 existujúce vpuste vymenené konštrukčne 

za nové, nakoľko sú v havarijnom stave. Vo všetkých uličných vpustiach budú osadené bahenné 

koše na zachytávanie nečistôt a splavenín.   

Územné konanie sa dotýka vlastníckych a iných práv. Z účastníkmi územného konania je 

potrebné uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej  

bude zaťaženie konkrétneho pozemku. Vlastnícke práva k pozemkom v Zmluve o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremená nebudú dotknuté. Vlastník pozemku v nej dáva súhlas  

vstupu na pozemok za účelom realizácie uvedenej stavby. Vecné bremeno bude spočívať 

v uložení kanalizačného potrubia do pozemku podľa situácie trasy umiestnenia kanalizačnej 

siete zobrazenej v technickom výkrese. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

  

 



Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 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 bremene 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. Bernoláka 760, 027 12 Liesek a budúcim oprávneným 

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.49/2016 – OZ 

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

medzi budúcim povinným z vecného bremene 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 bremene 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  



 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.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. 

 

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  



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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.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  115,50m2, 

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. 

 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

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

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 4 - Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

 

K bodu 5 – Záver 

Nakoľko program neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do 

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

 

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

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

               starosta obce 

Overovatelia:  

Anna Harmatová ..................................... 

Mária Skorušová...................................... 


