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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 07.08.2020  
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:   

      

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

  Ján Korček 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová -kontrolórka obce, Mgr. Helena Harmatová – ekonóm obce 

Neprítomný: Dušan Kalis -PN, Peter Hulak - dovolenka, ospravedlnený 

  

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty  

5. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 

6. Úprava rozpočtu 2020 - RO č. 3 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hladovka na II. Polrok 

2020 

8. Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Obec Oravský Biely 

Potok 

9. Rôzne 

• Žiadosť o odkúpenie pozemku „C“ KN č. 845/2 o výmere 2m2 - Ing. Ľubomír Hutlas  

• Výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad v Obci Hladovka 

k 31.07.2020 

• Sťažnosť – Matúš Hulák 

• Príprava odpustovej slávnosti dňa 23.08.2020 nad Grapou 

•     iné 

10. Interpelácie poslancov  

11. 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 5 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

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: 
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1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce - projekty  

5. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 

6. Úprava rozpočtu 2020 - RO č. 3 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hladovka na II. polrok 2020 

8. Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2020 do 30.06.2020 

9. Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Obec Oravský Biely 

Potok 

10. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

11. Rôzne 

• Žiadosť o odkúpenie pozemku „C“ KN č. 845/2 o výmere 2m2 - Ing. Ľubomír Hutlas  

• Výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad v Obci Hladovka k 31.07.2020 

• Sťažnosť – Matúš Hulák 

• Zaujatie stanoviska ku žiadosti už k postavenej malej domácej čističky - Michal 

Konupka, Trstená  k rodinnému domu Hladovka 43. 

• Príprava odpustovej slávnosti dňa 23.08.2020 nad Grapou 

• Žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198 

• iné 

12. Interpelácie poslancov  

13. Záver  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 5 poslancov ( Ján Korček,  

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: Ján Korček, Jozef Planieta 

     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. 120/2020 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček,  Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

AD 4 : Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

• Obec vyhlásila dňa 22.05.2020 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

Hladovka. Zverejnenie výberového konania bolo aj v periodiku Orava a na webovej stránke 

obce. V uvedenom termíne do 26.6.2020 sa prihlásila iba jedna uchádzačka a to súčasná 

riaditeľka ZŠ s MŠ, PhDr. Gabriela Pajdučáková. Rada školy odporučila starostovi obce  

menovanie do funkcie  a starosta obce PhDr. Marián Brnušák ju dňa 16.7.2020 menovacím 

dekrétom menoval do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Hladovka s účinnosťou od 1.8.2020. 
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• Vykonala sa oprava miestnych komunikácií v obci. Najnižšiu ponuku na základe prieskumu 

dala S.r.o. Janex ML,  Vitanová. Výtlky sa opravili asfaltom nie asfaltovou zmesou . Taktiež 

sa urobila križovatka pri Mgr. Albíne Petrekovej, kde sa zabudovali zvodidla na odvod vody 

z ciest. Táto križovatka bola problematická a obec ju neustále opravovala a  zasypávala 

výtlky štrkom, problém bol aj  z dažďovou vodou.  

• V mesiaci jún sa v kultúrnom dome  zrealizovalo osadenie vonkajších  žalúzií. Dodávku 

a montáž vykonávala firma z Poľska.  

• Obec čaká na hodnotiacu správu PPA Bratislava na posúdenie projektu: “Vybudovanie 

priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Hladovka“. Celková hodnota projektu po 

verejnom obstarávaní je 39 636,87 Eur. Spoluúčasť obce  20 % predstavuje čiastku 7 927,38 

Eur.  

• V mesiaci máj sa konal zber a odvoz veľkoobjemových kontajnerov. Najprv obec objednala 

2 veľkoobjemové kontajnery a neskôr ďalšie 2 z dôvodu veľkého množstva odpadu, ktoré 

občania doviezli na likvidáciu.  

• Obec zakúpila 50 kusov komposterov v celkovej sume 4830 Eur. Pri tvorbe rozpočtu na 

budúci rok bude potrebné vyčleniť  finančne prostriedky na zakúpenie ďalších cca 50 

kompostérov a tým budú zabezpečené všetky domácnosti v obci. 

• Starosta obce informoval poslancov, že dňa 5.8.2020 bol vydaný LV 2662 na základe 

projektu, ktorý vypracovala Ing. Zdenka Maťagová pod názvom: „Zmena účelu a rozdelenie 

objektu Základnej školy na časti:  Základnú školu, telocvičňu, kultúrny dom a priestory pre 

podporu spolkovej činnosti obce“. Nasledoval proces vyhotovenia znaleckého posudku. Na 

základe rozhodnutia krajského stavebného úradu určila za stavebný úrad Obec Vitanovú, 

ktorá dňa 13 júla 2020 vydala Rozhodnutie o zmene v užívaní pod č.j. 196/3/2020-V.  

Na podklade uvedených písomnosti bol podaný vklad do katastra nehnuteľnosti  v 

Tvrdošíne.  

• Obec dokúpila do kultúrneho domu  40 kusov nových obrusov o rozmeroch 160cm x 220cm. 

• Vykonal sa pravidelný servis na traktore Zetor Major 80CL. Menili sa všetky oleje aj 

v rozvodovkách a diferenciáloch. 

• V rámci dotácie  pre DHZO Hladovka boli zakúpene ochranné pomôcky pre hasičov 

v celkovej hodnote 3221,70 Eur. Vyúčtovanie dotácie sa uskutoční v mesiaci august 2020. 

• Zamestnanci opätovne  zasypávali diery na ulici Poza Domy. Bolo rozvezené cca 24 ton, 

zahrňovali sa skládky stavebného materiálu, urobila sa rekonštrukcia garáže v budove OÚ, 

práce spojené s kosením cintorína, krajníc v intraviláne aj komunikácií v extraviláne smer 

cyklotrasa. 

• Obec zabezpečila vykonanie STK v obci na F značky na traktory a vlečky podomácky 

vyrobené.  

• Opravil sa chodník pri materskej škole. Vybrala sa zámková dlažba a obrubníky, ktoré sa 

obetónovali, dosýpal sa drobný štrk a opätovne sa položila zámková dlažba. 

• Ukončilo sa vysporiadanie cesty Poza Domy.  Je vydané vyňatie a pokračujeme v procese 

vyhotovenia GP ako jednej parcely a zapísanie do katastra v Tvrdošíne. 

• Obec pracuje na dokumentácií pre podklady SPF na odkúpenie pozemkov  neznámych 

vlastníkov. Na podklade GP a vybratia parciel, ktoré sú pre obec zaujímavé v intraviláne 

obce  sa vyhotovuje znalecký posudok, ktorý sa spolu s dokumentáciou a žiadosťou na 

odkúpenie podá na SPF. Sú to pozemky pod miestnymi komunikáciami v obci, cholerský 

cintorín a pozemky v okolí obecného úradu. Celková výmera pozemkov 1 846,60 m2. 

• Realizuje sa mikroprojekt s Dobczycami „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre 

kultúru na poľsko – slovenskom pohraničí, číslo: INT/ET/TAT/1/III/B/0200“. Obec 

zrealizovala verejné obstaranie a v súčasnosti sa realizujú aj stavebné práce, zakúpili sa 

figuríny, hudobné nástroje, goralské kroje a tradičný goralský nábytok. Starosta informoval, 

že by chcel podať žiadosť na vyúčtovanie projektu - k 30.10.2020.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.121/2020 – OZ 

a/ prerokovalo správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

b/berie na vedomie správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 
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Za: 5 poslancov (Ján Korček,  Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad 5 : Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 

 

     Starosta odovzdal slovo ekonómke Obce Hladovka ako aj ekonómke ZŠ s MŠ Hladovka, 

aby prítomných poslancov obecného zastupiteľstva informovali o čerpaní rozpočtu za 

II.Q.2020. Položky sa plnia priebežne –viď príloha.  

Čerpanie rozpočtu za obec aj za ZŠ s MŠ Hladovka bol vopred preposlaný každému poslancovi. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.122/2020 - OZ 

a/ prerokovalo čerpanie rozpočtu k 30.06.2020. 

b/ schvaľuje  čerpanie rozpočtu k 30.06.2020. 

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad 6 : Úprava rozpočtu - RO č. 3 

 

     Starosta obce informoval a zároveň navrhol, že je potrebne upraviť  rozpočet z dôvodu 

poklesu podielových daní.  

Podľa posledných odhadov by obec mala získať o 26 268 Eur menej na výnose z podielových 

daní. Obec pri plánovaní rozpočtu na rok 2020 vychádzala zo skutočnosti, že v rámci 

podielových daní dostane čiastku 480 000 Eur. Všetko je to spôsobené pandémiou COVID- 19 

a tým  poklesu výkonnosti ekonomiky štátu - SR.  

Bežné  výdavky sa upravili na kapitolách :  výdavky verejnej správy, ochrana pred požiarmi, 

nakladanie s odpadmi, verejnom osvetlení, športových  službách, kultúrnych službách, atď. 

Výdavky sa ponížili aj na záujmovej činnosti pre ZŠ s MŠ o 2 000 Eur.  

Kapitálové výdavky sa upravili na výdavkoch verejnej správy / včetne projektu „Zámok 

a vidiecka chata...“/, miestnych komunikáciach, verejnom osvetlení, na nadstavbe ZŠ, atď. 

Úprava rozpočtu jednotlivých položiek  – viď RO č.3. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 123/2020 - OZ 

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu obce  - RO č. 3. 

b/ schválilo úpravu rozpočtu obce - RO č. 3.  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad 7 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka na 2.polrok 

2020 

 

 Hlavná kontrolórka Anna Hutlasová predložila  „Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Hladovka na 2.polrok 2020“. Z poslancov  nepodal nikto  návrh na 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.124/2020 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020.  

b/ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov 
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Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad 8 :Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2020 do 30.06.2020 

     Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.1.2020 

do 30.6.2020“ Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.125/2020 – OZ 

a/ prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1.2020 do 

30.6.2020. 

b/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 1.1.2020 

do 30.6.2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad 9 : Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - Obec Oravsky Biely 

Potok 

 

     Starosta informoval, že  všetky obecné zastupiteľstva spoločného stavebného úradu a tým aj 

obecné zastupiteľstvo obce Hladovka by mali schváliť Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení 

Spoločného obecného úradu a pribrať Obec Oravský Biely Potok do spoločného stavebného 

úradu Trstená - viď. príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.126/2020 - OZ 

a/ prerokovalo Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 7.8.2020, 

na základe ktorého pristupuje  do Spoločného stavebného úradu Trstená, Obec Oravský Biely 

Potok, so sídlom Oravský Biely Potok 132, 027 42,  IČO: 00314706. 

b/ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 7.8.2020, na 

základe ktorého pristupuje do Spoločného stavebného úradu Trstená, Obec Oravský Biely 

Potok, so sídlom Oravský Biely Potok 132, 027 42, IČO: 00314706. 

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad 10: Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

     Účtovníčka obce predniesla prítomným poslancom  „Konsolidovanú výročnú správu za rok 

2019“, ktorá obsahuje informácie  o stave obce a ZŠ s MŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 127/2020-OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. 

b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2019. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ((Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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Ad 11 : Rôzne 

 

11/ 1 Žiadosť o odkúpenie pozemku „C“ KN č. 845/2 o výmere 2m2 - Ing. Ľubomír Hutlas  

 

     Obec Hladovka dňa 3.8.2020 zaevidovala žiadosť Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 25, 027 13,  

ktorý v zmysle GP č. 36433730-84/2020 zo dňa 16.6.2020 žiada obec o odkúpenie časti 

pozemku v k. ú Hladovka parcely E-KN č. 13213/1 zapísanej na LV č. 1142 v prospech Obce 

Hladovka v podiele 1/1 a to tej časti, ktorá podľa menovaného GP zodpovedá dielu 3 o výmere 

2m2 novovytvoreného pozemku parcela registra C-KN č. 845/2 - zastavané plochy. Jedná sa o 

majetkoprávne usporiadanie pozemku pri záhrade rodinného domu súp.č.25 v k. ú. Hladovka 

a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu, ktorý 

je vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa Ing. Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 25. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.128/2020 - OZ 

a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka  parcely E-KN č. 13213/1 zapísanej na 

LV č. 1142 v prospech Obce Hladovka v podiele 1/1 v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-

84/2020 zo dňa 16.6.2020 zodpovedá dielu 3 o výmere 2m2 novovytvoreného pozemku parcela 

registra C-KN č. 845/2 v prospech Ing. Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 25, 027 13.  

b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka z parcely E-KN č. 13213/1 zapísanej na LV 

č. 1142 v prospech Obce Hladovka v podiele 1/1 v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-84/2020 

zo dňa 16.6.2020 zodpovedá dielu 3 o výmere 2m2 novovytvoreného pozemku parcela registra 

C-KN č. 845/2 v prospech Ing. Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 25, 027 13 Hladovka   za kúpnu 

cenu vo výške 0,0341 Eur/m2. Cena  za celú prevádzanú plochu  je  vo výške 0,10 Eur. 

Obecný pozemok  sa predáva podľa § 9a ods.8 písmeno b/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ktorý svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok s 

pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom súp.č.25 v k.ú. Hladovka a je  vo výlučnom 

vlastníctve nadobúdateľa Ing. Ľubomíra Hutlasa, Hladovka 25.  

c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Jozef Planieta, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Mária 

Skorušová) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci.  

Návrh bol prijatý. 

 

11/2  Výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad v Obci Hladovka 

k 31.07.2020 

 

     Miestnych daní / daň z nehnuteľnosti a daň za psa/  k 31.07.2020 zinkasovala  obec  

v celkovej výške 16 921,92 Eur.  

Poplatok za komunálny odpad v celkovej výške 14 184 Eur.  

Starosta informoval, že od 1.1.2021 vzniká obci nová povinnosť - zabezpečiť zber 

a likvidovanie prostredníctvom oprávnených osôb biologicko-rozložiteľného odpadu. Touto 

zákonnou povinnosťou opätovné vznikajú náklady, ktoré bude musieť znášať obec aj občania.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.129/2020 - OZ 

a/ berie na vedomie informácie o výbere miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad 

k 31.7.2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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11/3 Sťažnosť Matúša Huláka, Hladovka 344 na pani Oľgu Šprlákovú 

 

 Dňa 7.7.2020 Obec Hladovka zaevidovala na obecnom úrade sťažnosť Matúša Huláka 

na pani Oľgu Šprlákovú, Hladovka 111 ako užívateľku  E-KN parcely č. 4980/1 za nepokosenie 

pozemku, ktorý hraničí s pozemkom sťažovateľa Matúša Huláka, C-KN parcela č. 938/65. 

Podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a užívaní pôdy, je povinná užívateľka 

spomínaného pozemku tento pozemok 2-krát ročne pokosiť. Starosta však vyzval  vlastníkov 

pozemku E-KN č. 4980/1 na pokosenie a to  do termínu 30.08.2020. Vlastníkmi pozemku je 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Hladovka, Štefan Škrabek, Karol Šlosár a spomínaná 

vlastníčka /užívateľka / Oľga Šprlákova , Hladovka 111.  

Starosta žiada o zaujatie stanoviska obecné zastupiteľstvo. Ako má postupovať obec ak do 

termínu nebude parcela pokosená?  Podľa platnej legislatívy by mala obec odstúpiť sťažnosť 

na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.130/2020 - OZ 

a/ prerokovalo sťažnosť Matúša Huláka, Hladovka 344 na pani Oľgu Šprlákovú. 

b/ schvaľuje odstúpenie sťažnosti Matúša Huláka, Hladovka 344 na p. Oľgu Šprlákovú na 

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

 

11/4  Zaujatie stanoviska ku žiadosti už k postavenej malej domacej čističky - Michal 

Konupka, Trstená  k rodinnému domu Hladovka 43. 

 

     Dňa  4.8.2020 Michal Konupka podal žiadosť na obecný úrad, kde žiada o vydanie 

záväzného stanoviska obce na osadenie a užívanie malej domovej čistiarne odpadových vôd -

do 4 osôb k rodinnému domu. Pozemok sa nachádza na C-KN parc.č. 294/2, ktorej je 

vlastníkom. 

Starosta informoval, že domova čistička je už osadená a tiež aj  vývod z čističky zaústený do 

dažďovej kanalizácie. Stavebný úrad Trstená, ktorý by mal  vydať na základe záväzného 

stanoviska obce územné konanie  nebude konať z dôvodu, že čistička je osadená bez súhlasu 

obce. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie  Ing. Vajduliaková dala 

usmernenie, že by mal podať žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na vodnú stavbu, kde by 

mal mať súhlasné stanovisko Povodia Váhu z Piešťan, Ružomberku na vypúšťanie vyčistenej 

odpadovej vody do povrchových vôd - Jelešňa a súhlas Obce Hladovka na vypúšťanie  

vyčistenej vody do dažďovej kanalizácie obce. Na základe posúdenia, môže vydať Ing. 

Vajduliaková povolenie iba na dočasnú stavbu z obmedzením maximálne na 10 rokov. Ak bude 

vydané povolenie na dočasnú stavbu, tak iba do času, kedy obec alebo štát, OVS a.s Dolný 

Kubín nevybuduje verejnú kanalizáciu.  V územnom pláne Obce Hladovka sú splašky 

odpadových vôd riešené tak, že pri rodinnom dome majú byť postavené septiky a keď bude 

dobudovaná verejná kanalizácia, tak prebehne napojenie všetkých domov na verejnú 

kanalizáciu. Vybudovanie domácich čističiek nie je povolené. Domáce čističky sa majú stavať 

tam, kde vypúšťanie vyčistených odpadových vôd priamo ústi do povrchových  vôd.. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.131/2020 - OZ 
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a/ prerokovalo zaujatie stanoviska ku žiadosti už  postavenej malej domácej čističky k 

rodinnému domu Hladovka 43 - Michala Konupku, bytom Trstená   

b/ schvaľuje realizáciu  malej domácej čističky pre stavebníka - Michala Konupku, formou 

dodatočného stavebného povolenia ako dočasnú stavbu s podmienkou fungovania až do doby 

postavenia verejnej kanalizácie.  Dočasnú stavbu - malú domácu čističku povoliť maximálne 

na dobu 10 rokov. 

c/ poveruje starostu vydať stanovisko obce na postavenú domácu čističku formou dodatočného 

stavebného povolenia ako dočasnú stavbu - malú domácu čističku pre stavebníka, 

s podmienkou fungovania až do doby postavenia verejnej kanalizácie. Dočasnú vodnú stavbu 

povoliť maximálne na dobu 10 rokov. 

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

11/5 Príprava odpustovej slávnosti dňa 23.8.2020 nad Grapou 

 

     Dňa 23.08.2020 sa pod Grapou pripravuje odpustová slávnosť Farnosti Hladovka. Starosta 

informoval, že je potrebné zabezpečiť a pomôcť pri zabezpečovaní odpustovej slávnosti zo 

strany hasičov, červeného kríža, poslancov a zamestnancov OÚ. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.132/2020 - OZ 

a/ prerokovalo prípravu odpustovej slávnosti Pod Grapou.  

b/ schvaľuje zabezpečenie odpustovej slávnosti Pod Grapou. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

11/6  Žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198 

 

     Starosta informoval poslankyne a poslancov, že obci boli doručené ďalšie žiadosti 

o prenájom bytu v bytovom dome 198. Žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198 si podal: 

Dominik Šprlák - Suchá Hora 193, Stanislav Greštiak - Hladovka 93, Bibiana Kubicová - 

Hladovka 224.  Zatiaľ nie je voľný žiaden byt, preto nie je potrebné urobiť výber do nájomného 

bytu. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.133/2020 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198. 

b/ berie na vedomie žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome 198. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav 

Buš) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

11/7 Správa z komisie ochrany verejného záujmu 

 

     Jozef Planieta predniesol záver z komisie ochrany verejného záujmu, ktorá skúma 

majetkové pomery starostu obce podľa zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.  
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Komisia skonštatovala, že starosta splnil zákonom predpísanú povinnosť v zmysle 

spomínaného zákona, všetci traja členovia odsúhlasili podanie.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č. 134/2020 – OZ  

a/ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá konštatuje, že 

starosta obce PhDr. Marián Brnušák splnil zákonom predpísanú povinnosť podania 

majetkového priznania v zmysle ústavného zákona zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 

Z. z. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

11/8 Posedenie s dôchodcami 

        Starosta informoval, že máme  naplánované posedenie  s dôchodcami, ale aká bude 

skutočnosť v dôsledku  situácie s COVID-19, uvidíme. Ale i napriek tomu každý občan, ktorý 

sa v roku 2020 dožil 60 a viac rokov obdrží finančný príspevok v hodnote 20 Eur v súlade so 

schváleným rozpočtom. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 135/2020 - OZ  

a/ berie na vedomie akciu spojenú s posedením dôchodcov. 

b/ schvaľuje pre rok 2020 poskytnutie finančného príspevku vo výške 20 Eur dôchodcom vo 

veku 60 a viac rokov. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Ján Korček, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef 

Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad. 12 - Interpelácie poslancov 

 

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 13 - Diskusia 

 

     Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Ad. 14 - Záver 

      

     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: Ján Korček 

                       Jozef Planieta 


