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Z á p i s n i c a  

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 23.03.2018 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Poslanci: Ján Korček 

  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Marián Šprlák 

Neprítomný: 0 

Ďalší prítomní: 0   

 

 

PROGRAM:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Funkcia prísediaceho na Okresnom súde Námestovo 

4. Rekonštrukcia chodníka v obci Hladovka 

5. Betlehem 

6. Mantinely 

7. Rekonštrukcia a modernizácia komunikácie II/520 v km 81,000 -81,800 Trstená – 

Hladovka“ 

8. Rozdelenie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 

9. Interpelácie poslancov  

10. 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 7 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom neplánovaného zasadnutia OZ.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Dušan Kalis a Anna Harmatová 

     Zapisovateľka: Mgr. Helena Harmatová 

K bodu 3 – Funkcia prísediaceho na Okresnom súde Námestovo 

 

Dňa 9.marca 2018 sme na obec obdŕžali list z Okresného súdu Námestovo, v ktorom nás 

predsedníčka okresného súdu informovala, že dňa 21.3.2018  končí funkčné obdobie Dušana 

Kalisa, ktorý vykonával funkciu prísediaceho a to veľmi zodpovedne. Starosta ďalej 
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poznamenal, že súd ma záujem, aby ju vykonával aj v ďalšom volebnom období. Nikto 

z poslancom voči jeho osobe nevzniesol námietku a navrhnutý má záujem o pokračovanie vo 

funkcii prísediaceho. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 185/2018 - OZ  

a/ prerokovala požiadavku Okresného súdu Námestovo. 

b/ volí Dušana Kalisa, bytom Hladovka 132  za prísediaceho Okresného súdu Námestovo  na 

obdobie 4 rokov. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 6 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef Planieta, 

Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec/ Dušan Kalis/. Návrh bol prijatý 
 

K bodu 4 – Rekonštrukcia chodníka v obci Hladovka 

Starosta sa vrátil k uzneseniam z minulého OZ ohľadom pokládky povrchu asfaltom o hrúbke 

9 cm. Starosta apeloval, že bolo by možno dobre prehodnotiť uznesenie a prijať nové, aby 

povrch chodníka nebol asfalt, ale zámková dlažba. Svoj názor starosta odôvodnil, že v prípade 

havárií sa dlažba vyhodí a použije znova. Poslanci oponovali, že povrch asfaltový je pre údržbu 

výhodnejší a hlavne kvôli posypom soli v zime odolnejší a životnosť asfaltového povrchu je 

dlhšia.  

 

K bodu 5 – Betlehem 

Starosta informoval, že najbližších dňoch Obec Hladovka v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 

o verejnom obstarávaní vykoná prieskum trhu na zhotoviteľa Betlehema, kde podmienkou bude 

najnižšia cena. V cene bude zhotovenie Betlehema, jeho dovoz a prvé osadenie. Základná 

zostava  bude pozostávať z 15 postav z lipového dreva a bude sa skladať:  

- zo svätej rodiny ( Ježiš, Mária, Jozef), z 2 pastierov - kľačiaci s chlebom a 1 pastier stojaci 

s tromi ovečkami, traja králi s darmi - jeden stojí, druhý v miernom predklone, tretí v kľaku, 

oslík, ktorý sa nachádza v maštale, muzikant a žena v regionálnych krojoch, výška stojacej 

postavy má byť 110cm, 

- sv. rodina bude inštalovaná v maštaľke,  

– z prístreška zo smrekového dreva, ktorý bude tvoriť: základňa  prístrešku má mať rozmery  

500 x 350 cm, výška prístrešku v štíte má byť 250 cm, na štíte ma byť upevnená drevená 

kométa, podlaha prístrešku bude od terénu cca 50 - 60 cm, skladať sa bude z drevených 

dielcov, ktoré budú ľahko skladovateľné, krytina strechy ma byť plechová - odtieň podľa 

požiadavky, celý prístrešok má byť ľahko rozoberateľný a skladateľný, osvetlenie maštaľky 

a prístrešku má byť súčasťou. Pred celou stavbou prístrešku bude drevené oplotenie výšky asi 

110cm, ktoré bude chrániť interiér pred príliš zvedavými návštevníkmi, každá zo sôch bude 

mať drevenú podložku, ktorá im dá stabilitu a je ich možné upevniť o podlahu, všetko bude 

natreté nátermi do exteriéru podľa požiadaviek a odtieňov objednávateľa, v cene diela bude 

zahrnutá doprava a prvá montáž Betlehema – december 2018. 

 V priebehu troch týždňov po prieskumu trhu na zhotovenie Betlehema a po vyhodnotení 

zadania jednoduchej zákazky, keď už bude známa cena a zhotoviteľ sa uskutoční stretnutie na 

obecnom úrade jednak s poslancami, členmi farskej rady a hlavne so samotným zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ odprezentuje vytvorenie tohto diela a na základe  dotazov aj odpovie. Starosta 

pripravil návrh Zmluvy o dielo č. 4/2018, do ktorej sa doplní iba vysúťažená hodnota 

zhotovenia Betlehema, ktorú je potrebne OZ odsúhlasiť.  
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 186/2018 - OZ  

a/ prerokovalo návrh Zmluvy o dielo č.4/2018.  

b/ berie na vedomie informáciu o uskutočnení stretnutia v zložení členov farskej rady, 

poslancov so zhotoviteľom Betlehema.  

c/ schvaľuje návrh Zmluvy o dielo č.4/2018. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 6 - Mantinely  

Starosta oboznámil poslancov s možnosťou zakúpenia hokejových mantinelov zo Švajčiarska, 

čo bolo  schválené uznesením č.178/2018-OZ. Cena, ktorá mala byť max. cca 12 000,- Eur je 

iba za dovoz a stále sa navyšuje z toho dôvodu je  potrebné prijať nové rozhodnutie. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 187/2018 - OZ  

a/opätovne prerokovalo možnosť zakúpenia hokejových mantinelov s tým, že cena sa 

navyšuje. 

b/ neschvaľuje zakúpenie - dovoz hokejových  mantinelov pre  športové hry v cene nad 

12 000 Eur. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 7 –„Rekonštrukcia a modernizácia komunikácie II/520 v km 81,000 -81,800 

Trstená – Hladovka“ 

 

Starosta oboznámil poslancov, že v období od marca do augusta bude prebiehať „Rekonštrukcia 

a modernizácia komunikácie II/520 Trstená – Hladovka“, kedy bude aj čiastočná uzávierka 

cesty II/520. 

V našom katastri sa to dotýka úseku od Vitanovej po koniec zárezu- 0,8 km. V súčasnej dobe 

sú odstraňované rigoly, ktoré idú pozdĺž komunikácie po obidvoch stranách. Práce sú 

vykonávané firmou MBM-GROUP, a. s. Námestovo. Starosta prejavil záujem o betónové 

kocky z rigolov a tak medzi uvedenou firmou a starostom došlo k predbežnej dohode, že 

betónové kocky z rigolov by si obec prevzala zadarmo, ale dovoz musí zaplatiť.  Starosta ďalej 

informoval, že s predsedom družstva Ing. Parížom sa dohodol na ploche v areáli družstva, kde 

by sa betónové kocky uskladnili. Z toho vyplýva, že dovoz by sa platil z dolného konca obce 

smerom na poľnohospodárske družstvo cca 8 km.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 188/2018 - OZ  

a/ prerokovalo v rámci „Rekonštrukcie a modernizácie komunikácie II/520 Trstená – Hladovka 

„  preplatenie nákladov na prepravu betónových kociek v dĺžke cca 8 km na jednu jazdu 

nákladného auta. 

b/ schvaľuje preplatenie nákladov za prepravu betónových kociek v dĺžke cca 8 km na jednu 

jazdu nákladného auta. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  
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Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8 – Rozdelenie spoločného pozemku parcela E KN č. 475 

 

Starosta pripomenul poslancom, že dňa 05.02.2018 komisia v zložení Marián Šprlák, Jozef 

Planieta, Dušan Kalis a Anna Harmatová za účasti starostu obce PhDr. Mariána Brnušáka, Oľgy 

Konupkovej a geodeta Ing. Mažáriho vykonala geometrické zameranie spoločného pozemku 

parcela EKN č. 475 o výmere 269 m2.  

Po spoločnej dohode komisia spolu s majiteľkou pozemku vytýčila hranicu rozdelenia 

spoločného pozemku.  

Starosta poslancom predložil  Geometrický plán č. 31/2018 vyhotovený Ing. Mažárim, ktorý 

rieši oddelenie a určenie vlastníckych práv spoločného pozemku parcela EKN č.475,  na 

základe ktorého bude Ing. Dzurekovou vyhotovená „Dohoda o urovnaní vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam“.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 189/2018 – OZ 

  

a/ prerokovalo dohodu o urovnaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Hladovka 

v súlade s vyhotoveným GP č.31/2018. 

b/ schvaľuje dohodu o urovnaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území 

Hladovka, a to pozemku EKN parcela č. 475 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 269 m2 

zapísaného na liste vlastníctva č.2258 v prospech Obce Hladovka v podiele ½, a Oľgy 

Konupkovej rod. Hutlasovej v podiele ½, na ktorý pripadá výmera 134,5 m2 a časti pozemku 

EKN parcela č.13213/1, zapísaného na liste vlastníctva č.1142 v prospech Obce Hladovka 

v podiele 1/1, ktoré podľa GP č.31/2018 zo dňa 21.03.2018 zodpovedajú novovytvoreným 

pozemkom CKN parcely č.294/5 zastavané plochy a nádvoria 117 m2, č.294/10 zastavané 

plochy a nádvoria 20 m2 a č.295/3 zastavané plochy a nádvoria 152 m2, na základe ktorej sa 

vlastníkom pozemkov zobrazených ako CKN parcela č.294/5 zastavané plochy a nádvoria 

117 m2 a č.294/10 zastavané plochy a nádvoria 20 m2 stáva Oľga Konupková rod. 

Hutlasová, nar. 14.07.1961, trvale bytom   Trstená, Západ 1141/25 v celku a vlastníkom 

pozemku zobrazeného ako CKN parcela č.295/3 zastavané plochy a nádvoria 152 m2 stáva 

Obec Hladovka, IČO: 00314480 v celku. Hodnota pôvodných a nadobúdaných pozemkov  je 

rovnaká, z toho dôvodu účastníci dohody nadobúdajú pozemky CKN parcela č.294/5, č.294/10 

a 295/3 bez finančného vyrovnania. 

Na prevod pozemkov zobrazených ako CKN parcely č.294/5 a č.294/10 vo vlastníctve obce, 

platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b/ zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, nakoľko uvedené pozemky sú priľahlými pozemkami pri rodinnom dome 

súpisné č.43 vo vlastníctve nadobúdateľky.  

c/ poveruje starostu PhDr. Mariána Brnušáka podpísaním „Dohody o urovnaní vlastníckych 

práv k nehnuteľnostiam“.   

 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Marián Šprlák) 

Proti: 1 poslanec (Dušan Kalis) 

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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K bodu 8 - Interpelácie poslancov. 

V diskusii starosta informoval poslancov, že objednal vianočné osvetlenie vo forme ozdôb 

v hodnote 1 150,- eur, nakoľko sú v tomto období povianočné „akcie“. 

Zároveň oznámil, že v dňoch 4.-7.mája 2018 bude pristavený pri základnej škole 

veľkoobjemový kontajner na zber  objemového odpadu v obci.  

Viac neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

K bodu 8 – Záver 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko program neplánovaného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta obce tak 

ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

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

 

 

 

 

PhDr. Marián Brnušák  

Starosta obce  

 

 

 

Overovatelia: Dušan Kalis ................................... 

 

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

 

 

 


