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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 27.10.2019 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Neprítomný: Ján Korček  

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová, kontrolórka obce, Mgr. Miroslav Žmijovský, správca 

farnosti Hladovka  

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Informácie o príprave VZN s účinnosťou od 1.1.2020. 

5. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce. 

6. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Vybudovanie 

priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. 

7. Rôzne: 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom 

v obci Hladovka. 

• Informácie o realizácií projektu „Wifi pre Teba“.  

• Informácie o realizácií projektu „Modernizácia a oprava telocvične ZŠ s MŠ“. 

• Informácie o realizácii projektu „Optická sieť na ulici Pozadomy“. 

• Schválenie finančného príspevku na Mikuláša. 

• Schválenie/neschválenie príspevku za vzornú reprezentáciu DPO SR vo výške 

nákladov Veronike Kubicovej. 

• Príprava hlavných téz rozpočtu obce na rok 2020. 

• Vysporiadanie cesty Pozadomy – úsek Bonk smer Lažiska. 

• Iné. 

8. Interpelácie poslancov.  

9. Záver.  

 

Ad 1: Otvorenie  

 

     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. 
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Starosta obce oboznámil prítomných s programom obecného zasadnutia  a požiadal poslankyne 

a poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 

predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 6 poslancov ( Dušan Kalis, Peter 

Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav Buš ). 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Planieta a Dušan Kalis 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

      

     Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené.    

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 67/2019 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 Informácie o príprave VZN s účinnosťou od 1.1.2020 

 

     Starosta informoval, že je potrebné upraviť VZN č. 4/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2016 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. Je potrebné upraviť Článok 4 ods. 

b) a d) cudzí stravníci a zamestnanci ZŠ s MŠ ako aj zosúladiť celé VZN s platnou legislatívou 

od 1.9.2019 (tretie pásmo z finančných pasiem ministerstva). Výška režijných nákladov by sa 

mala vypočítať na základe celkových  režijných nákladov na cudzích stravníkov za rok 2019. 

Do režijných nákladov sa započítavajú energie, potraviny, mzdy a pod. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Dušan Kalis, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad.5 Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty  
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4/1 - Realizuje sa projekt pod názvom „Wifi pre Teba“. Ukončenie projektu  do konca 11/2019. 

Ďalšie informácie v bode rôzne. 

 

4/2 - Zrealizoval sa projekt Optická sieť DSI dáta Námestovo  na poslednej časti v obci  -na 

ulici Pozadomy. Ďalšie informácie v bode rôzne. 

 

4/3 - Prebehlo doplnenie cezhraničného projektu cez Euroregión Tatry pod názvom      „ Zámok 

a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na Slovensko-poľskom pohraničí“. Projekt bol 

podaný  dňa 31.5.2019 v hodnote 28 261,71 Eur /spoluúčasť obce 10%/.  

 

4/4 - Prebieha príprava projektu cez MAS Orava pod názvom „Vybudovanie priestorov pre 

podporu spolkovej činnosti obce Hladovka. Obec v zmysle žiadosti urobila aj VO, kde bola 

vysúťažená suma  v celkovej hodnote 39 639,87 eur. Podpora projektu cez eurofondy by mala 

dosiahnuť čiastku 20286,87 eur. Projekt bude realizovaný na III.NP. ZŠ Hladovka, kde by sa 

mala realizovať pravá časť poschodia, ktorá by mala slúžiť mládeži, deťom ZŠ na nácvik 

detského folklórneho súboru Goral a na iné kultúrno- spoločenské podujatia. 

 

4/5 - Realizuje sa  projekt „Modernizácia a oprava telocvične  ZŠ s MŠ Hladovka“ v celkovej 

výške 12 239,02 Eur. Bližšie informácie v bode rôzne. 

 

4/6 - V zmysle uznesenia OZ č. 65/2019/OZ  obec vysúťažila  a zakúpila  od Predos, s.r.o. 

Námestovo malotraktor Vega 47 HP v hodnote 23 666,88 eur s DPH na zabezpečenie 

starostlivosti o verejné priestranstva v obci. Ku malotraktoru bolo taktiež vysúťažené v rámci 

VO aj nasledovné príslušenstvo: šípová radlica v hodnote 1524,48 eur, priekopový mulčovač 

v hodnote 6250,56 eur ,2  kardany v hodnote 323,52 eur, snehová fréza v hodnote 3239,04 eur 

a vlečka vyklápacia  v hodnote 3553,92 eur.  

Za malotraktor s 3 ročnou zárukou a 3 ročným servisom obec zaplatila 38 558,40 eur. 

 

4/7 - Obec začala s vysporiadaním miestnej komunikácie Pozadomy.  

 

4/8 - Rozšírenie priestorov sály kultúrneho domu o chodbu. Starosta uviedol, že na základe 

podnetu niektorých poslancov dal vypracovať statický posudok na vybúranie priečky, ktorá delí 

samotnú chodbu zo spoločenským priestorom.   

Statik Ing. Sochuliak po 2 mesiacoch prepočtoch podal stanovisko, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

4/9 - Obec zakúpila nový stan o rozmeroch 6 x 10 m v hodnote 690 eur. Stan bol vo výpredaji.     

- Kúpila sa a osadila nová úradná tabuľa, ktorá je osadená na budove obecného úradu. 

- Obec vykonala kosenie verejných priestorov, cintorína, okolí v tomto roku 9-krát. Aj 

napriek snahe obce boli sťažnosti, že cintorín nie je pokosený.  

- Vyčistil sa priestor na fare s dovolením p. farára Mgr. Žmijovskeho pre skladovanie 

malotraktora s  príslušenstvom. 

- Upratovanie a kosenie cyklotrasy. 

- Čipovanie psov obec zabezpečila a vykonala v 37. týždni 2019. 

 

4/10 - Komasácia – podľa informácii, rámcové dohody s výhercami boli podpísané. Kompletne 

pozemkové úpravy v obci Hladovka by sa mali začať v januári 2020. Financovanie nebude 

z eurofondov ale z prostriedkov štátneho rozpočtu. Obec Hladovka má jeden z najväčších  

katastrálnych území, kde by sa mala komasácia vykonávať a s pravdepodobnosťou by sme 
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termín nestíhali do roku 2023 realizovať z toho dôvodu sa budú čerpať finančné prostriedky zo 

štátneho  rozpočtu . Podpísanie zmluvy o dielo so zhotoviteľmi sa predpokladá na koniec 

januára 2020. Našou úlohou je premyslieť a navrhnúť zodpovedných a obetavých členov na 

komisiu, ktorá bude dôležitou bunkou pri komasácii. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 69/2019 - OZ  

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

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov. 

Ad.6 Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom 

„Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. 

 

 Starosta obce v spolupráci  s Agentúrou pre región. rozvoj Sever podal žiadosť na 

projekt „Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“ v rámci výzvy 

MAS065/7,4/1, ktorá je určená na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na Oblasť- 309074001A001 - 6B. Investície súvisia s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov 

v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. 

Spolufinancovanie obce na základe VO by malo predstavovať čiastku 19 353 eur. Jedná sa 

o dokončenie časti III.NP ZŠ Hladovka. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov.  

Ad.7 – Rôzne 

 

7.1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci 

Hladovka. 

 

     Dňa 11.10.2019 Mesto Trstená - CVČ Trstená zaslala obci žiadosť o poskytnutie dotácie na 

záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Hladovka. Prílohu žiadosti tvorí zoznam 

členov záujmových útvarov.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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. 
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Hlasovanie:  Z prítomných 6 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, Jozef 

Planieta ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec ( Peter Hulák ). Návrh bol prijatý. 

 

7.2.Informácie o realizácií projektu „Wifi pre Teba“  

 

     Tento mesiac bolo schválené VO nadriadeným orgánom, ktorým bol Úrad vlády SR -

realizácia  projektu pod názvom „Wifi pre Teba“. V rámci projektu obec postavila 3 stĺpy na 

vlastné náklady na pokrytie signálu na dolnom futbalovom ihrisku. Pokrytie Wifi signálu by 

malo byť pre celé okolie školy, okolo ihrísk, v kultúrnom dome, okolie obecného úradu 

a škôlky ako aj okolie autobusovej zastávky  v strede obce pri obecnom úrade. Ukončenie 

projektu je do konca 11/2019. 

 

7.3.Informácie o realizácií projektu „Modernizácia a oprava telocvične ZŠ s MŠ“. 

     Realizuje sa  projekt „Modernizácia a oprava telocvične  ZŠ s MŠ“ Hladovka v celkovej 

výške 12 239,02 Eur. Obec získala projekt z Úradu vlády SR a obec prispeje čiastkou 

dofinancovanie vo výške 1 532 Eur. V rámci projektu sa vybrúsi parketová podlaha, opravia sa 

poškodenia parketovej podlahy, urobia sa nové čiary ihrísk, 3 x sa natrie dvojzložkovým lakom 

parketová podlaha, vymenia sa nové vstupne dvere do telocvične v počte 3 kusy a zoškrabe sa 

omietka , zasieťujú steny v náraďovni a natiahne sa  nová omietka. Náraďovňa sa nakoniec 

vymaľuje a osadí sa tam  radiátor. Práce by mali byť hotové do konca 11/2019. 

 

7.4.Informácie o realizácii projektu „Optická sieť na ulici Pozadomy“. 

 

      Zrealizoval sa projekt Optická sieť DSI dáta Námestovo v Obci Hladovka na poslednej časti 

-na ulici Pozadomy. Obec na vlastné náklady postavila 2 stĺpy. Sieť je živá a občanom k plnej 

dispozícií. Obecné zastupiteľstvo pred rokom súhlasilo so spolufinancovaním na tejto ulici. 

Starosta informoval poslancov, že je v jednaní s vedením DSI dáta o výške financovania. 

Vedenie optického kábla je po stĺpoch verejného osvetlenia, kde na každý stĺp sa museli dávať 

výškové konzoly, ktoré OZ schválilo. 

 

7.5.Schválenie finančného príspevku na Mikuláša. 

     Po posedení s dôchodcami je najbližšou akciou určenou  pre detí „Deň sv. Mikuláša“. 

Poslanci navrhli, aby hodnota balíčka pre dieťa bola aj tento rok 2 Eura v súlade s rozpočtom 

obce. Počet detí je cca 250. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 72/2019- OZ  
a/ schvaľuje uskutočnenie predvianočného podujatia - stretnutia detí s Mikulášom  v súlade s 

rozpočtom obce.  

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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7.6.Schválenie/neschválenie príspevku za vzornú reprezentáciu DPO SR vo výške 

nákladov Veronike Kubicovej. 

     Starosta predniesol, že v dňoch od 8.9. - 16. 9. 2019 sa konali majstrovstvá sveta v hasičskom 

športe v ruskom Saratove, na ktorých sa predstavila aj členka DHZO Hladovka Veronika 

Kubicová. Prvý súťažný deň majstrovstiev sveta začínal výstupom do 2. nadzemného podlažia 

cvičenej veže za pomoci hákového rebríka, kde v druhom pokuse si Veronika vytvorila osobný 

rekord s časom 9,64 s. Vo večerných hodinách program pokračoval slávnostným otváracím 

ceremoniálom. V druhý súťažný deň sa pokračovalo v disciplíne 100 m cez prekážky, kde došlo 

k zaváhaniu na rozdeľovači a nepodarilo sa zapojiť hadicu na prvýkrát. Výsledný čas bol 

nakoniec 21,28 s. Nasledujúci deň bola na programe hasičská štafeta, kde mala Veronika za 

úlohu po prebratí štafetového kolíka za behu uhasiť horiacu nádrž s kvapalinou za pomoci 

prenosného hasiaceho prístroja. Posledný súťažný deň prebiehala kráľovská disciplína požiarny 

útok s vodou, z ktorého si slovenská reprezentácia dorasteniek vybojovala striebornú medailu!  

Starosta z dôvodu reprezentácie obce v medzinárodnom meradle navrhol príspevok  vo výške 

300 Eur na vynaložené náklady. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.7.Príprava hlavných téz rozpočtu obce na rok 2020. 

     S blížiacim sa koncom roka je potrebné riešiť návrh rozpočtu na budúci rok. Starosta po 

svojich prepočtoch uviedol, že mesačne náklady na chod obce tvoria čiastku cca 27 500 Eur. 

Na investície ostáva cca 90 000 Eur.  

Poslancom v prvom rade predniesol investície, na ktoré boli poskytnuté dotácie a ich realizácia 

sa uskutoční v roku 2020 : 

1/ „Rekonštrukcia-stavebné opravy kultúrneho domu“ 

2/ „Výmena strešnej krytiny na obecnom úrade v Hladovke“ 

3/ Projekt MAS „Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“  

4/ Projekt Dobcycze: „ Zámok a vidiecka chata-nový priestor pre kultúru na poľsko slovenskom 

pohraničí. 

Zároveň požiadal poslancov o podanie návrhov na doplnenie do rozpočtu v čo najkratšej dobe. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 74/2019 - OZ  

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

Hlasovanie:  Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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7.8.Vysporiadanie cesty Pozadomy – úsek Bonk smer Lažiska. 

     Starosta informoval, že obec začala s vysporiadaním cesty Pozadomy časť od Vladislava 

Bonka smer Lažiska. Vypracoval sa GP a p. Ing. Dzureková pripravila zámennú zmluvu  

a kúpnopredajnú zmluvu na pozemky-presná citácia je  v uznesení. Starosta dúfa, že celý proces 

bude bezproblémový.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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, 
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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 
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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. 
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     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 
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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. 
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                       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. 

            

             

Hlasovanie:  Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.9.Protipožiarne-preventívne prehliadky DHZO. 

 

     Starosta podal informáciu, že členovia DHZO Hladovka v mesiaci november vykonajú 

kontrolnou hliadkou protipožiarnu - preventívnu kontrolu rodinných domov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 76/2019 - OZ  

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

kontrolnou hliadkou DHZO Hladovka v mesiaci november 2019. 

Hlasovanie:  Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov ( Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.10.  Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke     

Starosta predniesol, aby poslanci prehodnotili prácu kontrolórky. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia 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. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.11.Posedenie s dôchodcami 

     Starosta skonštatoval, že posedenie  s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo v dnešný deň bolo 

realizované zaužívaným spôsobom. Každý občan  nad 60 rokov obdržal finančný príspevok v 

hodnote 20 Eur v súlade so schváleným rozpočtom a neskôr s RO č.3. Program zabezpečila ZŠ 

s MŠ a o pohostenie spojené s občerstvením  sa postarala obec.  
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 78/2019 - OZ  

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

20 Eur dôchodcom  nad 60  rokov. 

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan Kalis, 

Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 8 Interpelácie poslancov 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

     

 

Ad. 9 - Záver 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Nakoľko program plánovaného 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: Jozef Planieta 

                       Dušan Kalis 

 


