
U z n e s e n i e 
 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 27.10.2019 o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

 

U z n e s e n i e 
 

č. 67/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.68 /2019-OZ 

a/ prerokovalo prípravu VZN  o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  

s účinnosťou od 1.1.2020. 

b/ poveruje riaditeľku školy PhDr. Gabrielu Pajdučákovú prípravou a zmenou VZN č 4/2018, 

ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2016 o výške príspevku na spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.  

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 69/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

č. 70/2019 - OZ  

a/ prerokovalo spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Vybudovanie 

priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. 

b/ schvaľuje podanie projektu pod názvom „Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej 

činnosti obce“ na predkladanie žiadostí v rámci výzvy MAS065/7,4/1 a spolufinancovanie 

projektu vo výške najmenej 20 % z celkových výdavkov projektu až do výšky maximálne 

19 353 eur z vlastných prostriedkov. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 



 

č. 71/2019 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom 

v obci Hladovka. 

b/ schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v 

obci Hladovka do 31.12.2019. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

č. 72/2019- OZ  
a/ schvaľuje uskutočnenie predvianočného podujatia - stretnutia detí s Mikulášom  v súlade s 

rozpočtom obce.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 73/2019 - OZ  

a/ prerokovalo poskytnutie príspevku Veronike Kubicovej, Hladovka č. 113 za reprezentáciu 

a dosiahnuté výsledky na majstrovstvách sveta v hasičskom športe v ruskom Saratove. 

b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 300 Eur Veronike Kubicovej, Hladovka č.113 za 

reprezentáciu a dosiahnuté výsledky na majstrovstvách sveta v hasičskom športe v ruskom 

Saratove. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

č. 74/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie o návrhu k tvorbe rozpočtu pre rok 2020. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 75/2019 - OZ  

a/    s ch v a ľ u j e   predaj časti pozemku v katastrálnom území Hladovka, evidovaného na 

katastrálnej mape ako parcela reg. „C“ č. 930/28 zastavaná plocha a nádvorie 3329 m² vo 

vlastníctve Obce Hladovka v podiele 1/1, ktorá  podľa geometrického plánu  č. 36433730-

122/2019, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, pod 

registračným č.  G1 – 452/19 dňa 15.11.2019 predstavuje 

- diel 12 o výmere 99 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/144 zastavaná 

plocha a nádvorie 99 m² v prospech Tomáša Šikyňu, nar. 16.09.1987, trvale bytom 027 13 

Hladovka 142, občan SR, v podiele 1/1   

- diel 14 o výmere 42 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/146 zastavaná 

plocha a nádvorie 42 m² v prospech Martina Bonka, nar. 17.01.1989, RČ 890117/7923, trvale 

bytom 027 13 Hladovka 279, občan SR, v podiele 1/1  

- diel 28 o výmere 33 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/160 zastavaná 

plocha a nádvorie 33 m² v prospech Daniely Šikyňovej rod. Šprlákovej, nar. 12.04.1965, RČ 

655412/6425, trvale bytom 027 13 Hladovka 142, občan SR,  v podiele 1/1 

- diel 33 o výmere 30 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/164 zastavaná 

plocha a nádvorie 30 m² v prospech Vladislavi Chovančákovej rod. Skorušovej, nar. 



24.05.1957, RČ 575524/7256, trvale bytom 027 13 Hladovka 196, občan SR,  v podiele ½ 

v pomere k celku (na prevádzaný podiel pripadá výmera 15 m²) a Milana Masláka, nar. 

18.07.1969, RČ 690718/7683, trvale bytom 027 13 Hladovka 282, občan SR,  v podiele ½ 

v pomere k celku (na prevádzaný podiel pripadá výmera 15 m²),  

- diel 34 o výmere 42 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/165 zastavaná 

plocha a nádvorie 42 m² v prospech Pavla Brnušáka, nar. 21.12.1976, RČ 761221/7712, trvale 

bytom 027 13 Hladovka 103, občan SR,   v podiele 1/1.   

 

               Kúpna cena prevádzaných pozemkov o celkovej výmere 246 m² je vo výške  0,033 

EUR/m², čo vo finančnom vyčíslení predstavuje sumu vo výške 8,12 EUR, slovom: Osem  euro 

a dvanásť centov.   

       

              Obec Hladovka, majetkovoprávne usporadúva pozemok pod existujúcou miestnou 

komunikáciou podľa citovaného geometrického plánu, z toho dôvodu ide o prípad osobitného 

zreteľa  a pre prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) 

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

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

a/    s ch v a ľ u j e   majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pod miestnou komunikáciou 

v katastrálnom území Hladovka -  zámenu časti pozemku v katastrálnom území Hladovka, 

evidovaného na katastrálnej mape ako parcela reg. „C“ č. 930/28 zastavaná plocha a nádvorie 

3329 m² vo vlastníctva Obce Hladovka v podiele 1/1, ktorá  podľa geometrického plánu  č. 

36433730-122/2019, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, 

pod registračným č.  G1 – 452/19 dňa 15.11.2019 (ďalej len geometrický plán)  predstavuje 

novovytvorené pozemky parcely reg. „C“  č. 930/134 zastavaná plocha a nádvorie 3 m²    

v podiele 1/1, č. 930/136 zastavaná plocha a nádvorie 10 m²  v podiele 1/1, č. 930/138 zastavaná 

plocha a nádvorie 15 m²  v podiele 1/1, č. 930/140 zastavaná plocha a nádvorie 18 m²  v podiele 

1/1, č. 930/142 zastavaná plocha a nádvorie 22 m²  v podiele 1/1, č. 930/150 zastavaná plocha 

a nádvorie 44 m²  v podiele 1/1, č. 930/152 zastavaná plocha a nádvorie 43 m²  v podiele 1/1, 

č. 930/154 zastavaná plocha a nádvorie 40 m²  v podiele 1/1, č. 930/156 zastavaná plocha a 

nádvorie 38 m²  v podiele 1/1, č. 930/158 zastavaná plocha a nádvorie 35 m²  v podiele 1/1, č. 

930/162 zastavaná plocha a nádvorie 29 m²  v podiele 1/1, č. 930/166 zastavaná plocha a 

nádvorie 30 m²  v podiele 1/1, č. 930/168 zastavaná plocha a nádvorie 25 m²  v podiele ¾ 

v pomere k celku, č. 930/170 zastavaná plocha a nádvorie 28 m²  v podiele 284/320 v pomere 

k celku, č. 930/172 zastavaná plocha a nádvorie 21 m²  v podiele 1/1, č. 930/174 zastavaná 

plocha a nádvorie 20 m²  v podiele 1/1, č. 930/176 zastavaná plocha a nádvorie 18 m²  v podiele 

1/1, č. 930/178 zastavaná plocha a nádvorie 11 m²  v podiele 2/3 v pomere k celku, č. 930/180 

zastavaná plocha a nádvorie 10 m²  v podiele 1/1, č. 930/182 zastavaná plocha a nádvorie 10 

m²  v podiele 1/1 za časť  pozemkov v katastrálnom území Hladovka, evidovaných na mape 

určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 5254 orná pôda 657 m² v podiele 1/1, č. 5247 orná 

pôda 748 m² v podiele 1/1, č. 5244 orná pôda 773 m² v podiele 1/1, č. 5238 orná pôda 380 m² 

v podiele 1/1, č. 5232 orná pôda 880 m² v podiele 1/1, č. 5195 orná pôda 1180 m² v podiele 1/1, 

č. 5189 orná pôda 530 m² v podiele 1/1, č. 5185 orná pôda 1226 m² v podiele 1/1, č. 5179 orná 

pôda 578 m² v podiele 1/1, č. 5174 orná pôda 283 m² v podiele 1/1, č. 5166 orná pôda 44 m² 

v podiele 1/1, č. 5157 orná pôda 622 m² v podiele 1/1, č. 5153/1 orná pôda 204 m² v podiele ¾ 

v pomere k celku, č. 5149 orná pôda 1227 m² v podiele 284/320 v pomere k celku, č. 5144 orná 

pôda 734 m² v podiele 1/1, č. 5140 orná pôda 503 m² v podiele 1/1, č. 5135 orná pôda 1127 m² 

v podiele 1/1, č. 5133/1 orná pôda 1146 m² v podiele 2/3 v pomere k celku, č. 5129 orná pôda 

493 m² v podiele 1/1  a č. 5122 orná pôda 23m² v podiele 1/1, vo vlastníctve jednotlivých  

vlastníkov,  ktorá  podľa geometrického plánu predstavuje novovytvorené pozemky parcely 



reg. „C“ č. 930/135 trvalý trávny porast 3 m²   v podiele 1/1, č. 930/137 trvalý trávny porast 9 

m² v podiele 1/1,č. 930/139 trvalý trávny porast 15 m² v podiele 1/1, č. 930/141 trvalý trávny 

porast 18 m² v podiele 1/1, č. 930/143 trvalý trávny porast 22 m² v podiele 1/1,č. 930/149 trvalý 

trávny porast 48 m² v podiele 1/1,č. 930/151 trvalý trávny porast 48 m² v podiele 1/1,č. 930/153 

trvalý trávny porast 43 m² v podiele 1/1, č. 930/155 trvalý trávny porast 41 m² v podiele 1/1, č. 

930/157 trvalý trávny porast 36 m² v podiele 1/1, č. 930/161 trvalý trávny porast 32 m² v podiele 

1/1,č. 930/167 trvalý trávny porast 35 m² v podiele 1/1,č. 930/169 trvalý trávny porast 28 m² 

v podiele ¾  pomere k celku, č. 930/171 trvalý trávny porast 32 m² v podiele 284/320 v pomere 

k celku, č. 930/173 trvalý trávny porast 24 m² v podiele 1/1,č. 930/175 trvalý trávny porast 22 

m² v podiele 1/1,č. 930/177 trvalý trávny porast 21 m² v podiele 1/1,č. 930/179 trvalý trávny 

porast 14 m² v podiele 2/3 v pomere k celku, č. 930/181 trvalý trávny porast 15 m² v podiele 

1/1, č. 930/189 trvalý trávny porast 6 m²   v podiele 1/1, konkrétne :  

    Vladimír Hrubec, nar. 21.04.1962, trvale bytom 027 13 Hladovka 221, občan SR prevádza  

do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/135 trvalý trávny porast 3 m² 

v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok 

parcela reg. „C“ č. 930/134 zastavaná plocha a nádvorie 3 m², ktorý prevádza do vlastníctva 

Vladimíra Hrubca  v podiele 1/1. 

             Daniel Kubica, nar. 11.03.1963, trvale bytom 027 13 Hladovka 218, občan SR,  

Stanislav Kubica, nar. 22.12.1963, trvale bytom 027 13 Hladovka 113, občan SR  a Gabriel 

Škrabek, nar. 14.02.1986, trvale bytom 027 13 Hladovka 241, občan SR, prevádzajú  do 

vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/137 trvalý trávny porast 9 m² 

v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok 

parcela reg. „C“ č. 930/136 zastavaná plocha a nádvorie 10 m², ktorý prevádza do vlastníctva 

Daniela Kubicu a Stanislava Kubicu každého v podiele ¼ v pomere k celku a Gabriela 

Škrabeka v podiele ½ v pomere k celku. 

     Ján Jančo nar. 21.10.1967, trvale bytom 027 13 Suchá Hora 356, občan SR a Jozef Šimala, 

nar. 18.07.1973, trvale bytom 027 13 Hladovka 223, občan SR  prevádzajú  do vlastníctva 

Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/139 trvalý trávny porast15 m² v podiele 1/1. 

Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok parcela reg. 

„C“ č. 930/138 zastavaná plocha a nádvorie 15 m², ktorý prevádza do vlastníctva v prospech 

Jána Janča v podiele 2/3 v pomere k celku a Jozefa Šimalu v podiele 1/3 v pomere k celku. 

      Daniela Šikyňová rod. Šprláková, nar. 12.04.1965, trvale bytom 027 13 Hladovka 142, 

občan SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/141 

trvalý trávny porast 18 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva 

prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/140 zastavaná plocha a nádvorie 18 m² 

v podiele 1/1, ktorý  prevádza do vlastníctva Daniely Šikyňovej rod. Šprlákovej  v podiele 1/1. 

              Anna Števuliaková rod. Harmatová, nar. 19.06.1956, trvale bytom 027 13 Hladovka 

193, občan SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/143 

trvalý trávny porast 22 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva 

prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/142 zastavaná plocha a nádvorie 22 m²,  

ktorý  prevádza do vlastníctva Daniely Šikyňovej rod. Šprlákovej  v podiele 1/1. 

     Milan Maslák, nar. 18.07.1969, trvale bytom 027 13 Hladovka 282, občan SR, prevádza  do 

vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/149 trvalý trávny porast 48 m² 

v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok 

parcela reg. „C“ č. 930/150 zastavaná plocha a nádvorie 44 m², ktorý  prevádza do vlastníctva 

Milana Masláka  v podiele 1/1. 

      Ľubomír Vnenk, nar. 02.11.1958,  trvale bytom 028 01 Trstená, Lučna 1101/2, občan SR, 

prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka, uvedený pozemok parcela reg. „C“ č. 930/151 trvalý 

trávny porast 48 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 



výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/152 zastavaná plocha a nádvorie 43 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Ľubomíra Vnenka v podiele 1/1. 

     Karol Chovančák, nar. 09.02.1951 a manželka Vladislava Chovančáková rod. Skorušová, 

nar. 24.05.1957, trvale bytom 027 13 Hladovka 196, občan SR, Štefan Gazdík, nar. 25.12.1951, 

trvale bytom 027 13 Hladovka 90, občan SR, Helena Planietová rod. Bušová, nar. 14.12.1971, 

trvale bytom 027 13 Hladovka 262, občan SR, Renáta Brnušáková rod. Trojanová,   nar. 

26.07.1978, trvale bytom 027 13 Hladovka 276, občan SR  prevádzajú  do vlastníctva Obce 

Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/153 trvalý trávny porast 43 m² v podiele 1/1. Obec 

Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 

930/154 zastavaná plocha a nádvorie 40 m², ktorý  prevádza do vlastníctva Karola Chovančáka 

a manželky Vladislavy Chovančákovej rod. Skorušovej v podiele 4/16 v pomere k celku, 

Štefana Gazdíka v podiele 3/16 v pomere k celku, Heleny Planietovej rod. Bušovej v podiele 

4/16 v pomere k celku a  Renáty Brnušákovej rod. Trojanovej v podiele 5/16 v pomere k celku. 

      Darina Pilarčíková rod. Harmatová, nar. 17.03.1967, trvale bytom 027 13 Hladovka 112, 

občan SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/155 

trvalý trávny porast 41 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva 

prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/156 zastavaná plocha a nádvorie 38 m², 

ktorý  prevádza do vlastníctva Dariny Pilarčíkovej rod. Harmatovej v podiele 1/1. 

     Helena Kubicová rod. Kubicová, nar. 26.08.1967, trvale bytom 027 13 Hladovka 218, občan 

SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/157 trvalý 

trávny porast 36 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 

výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/158 zastavaná plocha a nádvorie 35 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Heleny Kubicovej rod. Kubicovej v podiele 1/1. 

     Marianna Hrubcová rod. Bušová, nar. 25.11.1967, trvale bytom 027 13 Hladovka 271, občan 

SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/161 trvalý 

trávny porast 32 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 

výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/162 zastavaná plocha a nádvorie 29 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Marianny  Hrubcovej rod. Bušovej v podiele 1/1. 

    Jana Obrtáčová rod. Harmatová, nar. 12.01.1972, trvale bytom 027 12 Vitanová 340, občan 

SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/167 trvalý 

trávny porast 35 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 

výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/166 zastavaná plocha a nádvorie 30 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Jany Obrtáčovej rod.  Harmatovej v podiele 1/1. 

 

      Ľubomír Števuliak, nar. 29.04.1972, trvale bytom 027 13 Hladovka 195, občan SR  

a Daniela Belvončíková rod. Šikyňová, nar. 29.12.1951, trvale bytom 027 44 Tvrdošín, Vladina 

664/15, občan SR, prevádzajú  do vlastníctva Obce Hladovka, pozemok parcela reg. „C“ č. 

930/169 trvalý trávny porast 28 m² v podiele ¾ v pomere k celku.  Obec Hladovka ho do svojho 

vlastníctva prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/168 zastavaná plocha a 

nádvorie 25 m², ktorý  prevádza do vlastníctva Ľubomíra Števuliaka v podiele 2/4 v pomere 

k celku a  Daniely Belvončíkovej rod. Šikyňovej v podiele ¼ v pomere k celku. 

      Jozef Chmeňa, nar. 30.05.1955, trvale bytom 027 13 Hladovka 74, občan SR, Ján Vojteček, 

nar. 17.05.1957, trvale bytom 027 13 Hladovka 98, občan SR, Daniela Kovaľáková rod. 

Bušová, nar. 01.11.1969, trvale bytom 027 13 Hladovka 274, občan SR a Anna Bonková rod. 

Bušová, nar. 24.02.1945, trvale bytom 027 13 Hladovka 57, občan SR,  prevádzajú  do 

vlastníctva Obce Hladovka, pozemok parcela reg. „C“ č. 930/171 trvalý trávny porast 32 m² 

v podiele 284/320 v pomere k celku.  Obec Hladovka ho do svojho vlastníctva prijíma výmenou 

za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/170 zastavaná plocha a nádvorie 28 m², ktorý  prevádza do 

vlastníctva Jozefa  Chmeňu v podiele 80/320 v pomere k celku, Jána Vojtečka v podiele 60/320 



v pomere k celku, Daniely Kovaľákovej rod. Bušovej v podiele 84/320 v pomere k celku 

a Anny Bonkovej rod. Bušovej v podiele 60/320 v pomere k celku. 

       Helena Planietová rod. Bušová, nar. 14.12.1971, trvale bytom 027 13 Hladovka 262, občan 

SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/173 trvalý 

trávny porast 24 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 

výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/172 zastavaná plocha a nádvorie 21 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Heleny Planietovej rod. Bušovej v podiele 1/1. 

      Milan Maslák, nar. 18.07.1969, trvale bytom 027 13 Hladovka 282, občan SR, prevádza  do 

vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/175 trvalý trávny porast 22 m² 

v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok 

parcela reg. „C“ č. 930/174 zastavaná plocha a nádvorie 20 m², ktorý  prevádza do vlastníctva 

Milana Masláka  v podiele 1/1. 

      Helena Šimalová rod. Šimalová, nar. 24.12.1965, trvale bytom 027 13 Hladovka 155, občan 

SR a   Nikola Zbojová rod. Planietová, nar. 17.05.1996, trvale bytom 027 13 Hladovka 262, 

občan SR, prevádzajú  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/177 

trvalý trávny porast 21 m² v podiele 1/1.  Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva 

prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/176 zastavaná plocha a nádvorie 18 m², 

ktorý  prevádza do vlastníctva Heleny Šimalovej rod. Šimalovej a Nikoly Zbojovej  rod. 

Planietovej,  každej v podiele 1/2 v pomere k celku. 

     Ján Krátky, nar. 21.03.1959, trvale bytom 027 13 Hladovka 170, občan SR, Ľubomír 

Maslák, nar. 16.04.1976, trvale bytom 027 13 Hladovka 273, občan SR  a Milan Maslák, nar. 

18.07.1969, trvale bytom 027 13 Hladovka 282, občan SR, prevádzajú  do vlastníctva Obce 

Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/179 trvalý trávny porast 14 m² v podiele 2/3 

v pomere k celku.  Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za 

pozemok parcela reg. „C“ č. 930/178 zastavaná plocha a nádvorie 11 m², ktorý  prevádza do 

vlastníctva Jána Krátkeho v podiele ¼ v pomere k celku, Ľubomíra Masláka v podiele ¼ 

v pomere k celku a Milana Masláka v podiele 1/6 v pomere k celku. 

              Štefánia Bellová rod. Brnušáková, nar. 08.01.1964, trvale bytom 027 13 Hladovka 

175, občan SR,  prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/181 

trvalý trávny porast 15 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva 

prijíma výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/180 zastavaná plocha a nádvorie 10 m², 

ktorý  prevádza do vlastníctva Štefánie Bellovej rod. Brnušákovej v podiele 1/1. 

     Lenka Hutlasová rod. Motýľová, nar. 01.09.1986, trvale bytom 027 13 Hladovka 248, občan 

SR, prevádza  do vlastníctva Obce Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/189 trvalý 

trávny porast 6 m² v podiele 1/1. Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma 

výmenou za pozemok parcela reg. „C“ č. 930/182 zastavaná plocha a nádvorie 10 m², ktorý  

prevádza do vlastníctva Lenky Hutlasovej rod. Motýľovej v podiele 1/1. 

            

               Hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká vo výške  1,00 EUR, slovom: Jedno euro, 

preto si medzi sebou nebudú nič doplácať. 

             Zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Hladovka, nadobúda pozemky parcely 

reg. „C“ č. 930/135, č. 930/137, č. 930/139, č. 930/141, č. 930/143, č. 930/149 , č. 930/151, č. 

930/153, č. 930/155, č. 930/157, č. 930/161, č. 930/167, č. 930/169, č. 930/171, č. 930/173, č. 

930/175, č. 930/177, č. 930/179, č. 930/181, č. 930/189 pod existujúcou miestnou 

komunikáciou a za uvedené pozemky dáva primeranú náhradu, z toho dôvodu ide o prípad 

osobitného zreteľa  a pre prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 

písmeno e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.             

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

 



a/    s ch v a ľ u j e   majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pod miestnou komunikáciou 

v katastrálnom území Hladovka -  zámenu časti pozemku evidovaného na katastrálnej mape 

ako parcela reg. „C“ č. 930/28 zastavaná plocha a nádvorie 3329 m² v podiele 1/1, ktorá  podľa 

geometrického plánu č. 36433730-122/2019, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, 

katastrálnym odborom, pod registračným č.  G1 – 452/19 dňa 15.11.2019 (ďalej len 

geometrický plán), predstavuje diel 47 o výmere 11 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. 

„C“ č. 930/178 zastavaná plocha a nádvorie 11 m² v podiele 1/3 v pomere k celku a diel 52 

o výmere 1 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/188 zastavaná plocha a 

nádvorie 1 m² v podiele 1/1 za časť pozemku evidovaného na mape určeného operátu ako 

parcela reg. „E“ č. 5133/1 orná pôda 1146 m² v podiele 1/3 v pomere k celku  a pozemku 

evidovaného na katastrálnej mape ako parcela reg. „C“ č. 930/125 trvalé trávne porasty 18 m² 

v podiele 1/1, ktorá  podľa geometrického plánu predstavuje diel 48 o výmere 14 m² 

novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 930/179 trvalý trávny porast 14 m² v podiele 1/3 

v pomere k celku a diel 54 o výmere 2 m² novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 

930/190 trvalý trávny porast 2 m² v podiele 1/1, konkrétne :  

     Daniel Šprlák, nar. 22.04.1972, trvale bytom Suchá Hora 213 prevádza  do vlastníctva Obce 

Hladovka pozemok parcela reg. „C“ č. 930/179 trvalý trávny porast 14 m² v podiele 1/3 

v pomere k celku.  Obec Hladovka ho do svojho vlastníctva prijíma výmenou za pozemok 

parcela reg. „C“ č. 930/178 zastavaná plocha a nádvorie 11 m², ktorý  prevádza do vlastníctva 

Daniela Šprláka v podiele 1/3 v pomere k celku. 

     Ľubomír Šprlák, nar. 20.09.1980, trvale bytom Hladovka 179 prevádza  do vlastníctva 

Obce Hladovka pozemok parcelu reg. „C“ č. 930/190 trvalý trávny porast 2 m² v podiele 1/1. 

Obec Hladovka ho do svojho výlučného vlastníctva prijíma výmenou za pozemok parcela reg. 

„C“ č. 930/188 zastavaná plocha a nádvorie 1 m², ktorý  prevádza do vlastníctva Ľubomíra 

Šprláka  v podiele 1/1. 

                       Hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká vo výške  1,00 EUR, slovom: Jedno 

euro, preto si medzi sebou nebudú nič doplácať. 

       

             Zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Hladovka, nadobúda pozemky parcely 

reg. „C“ č. 930/479 a č. 930/190 pod existujúcou miestnou komunikáciou a za uvedené 

pozemky dáva primeranú náhradu, z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa  a pre prevod 

pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

            

            

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 76/2019-OZ 

a/ berie na vedomie protipožiarnu - preventívnu kontrolu rodinných domov vykonanú 

kontrolnou hliadkou DHZO Hladovka v mesiaci november 2019. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 77/2019 - OZ  

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 03/19-11/2019.  



b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie  

od 03/19-11/2019. 

 

             

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 78/2019 - OZ  

a/ berie na vedomie akciu spojenú s posedením a poskytnutím finančného príspevku vo výške 

20 Eur dôchodcom  nad 60  rokov. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

V Hladovke, dňa 31.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


