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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 05.03.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Ján Korček 

      Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

  Jozef Planieta 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová -kontrolórka obce, Dušan Buš-veliteľ hasičov, Ing. arch. 

Anna Gočová a Ing. arch. Marián Goč, Mária Kendralová 

 

 Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Územný plán obce Hladovka - príprava 

5. Plnenie rozpočtu za rok 2020 

6. Úprava rozpočtu obce RO č. 1  

7. Správa DHZ Hladovka za rok 2020 a plán úloh na rok 2021 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

9. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia  

10. Rôzne 

- Informácie o realizácií projektu „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na 

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

- Realizácia kapitálových výdavkov obce  na rok 2021 - „Vybudovanie priestorov 

učební na III.NP ZŠ s MŠ Hladovka - stred“ 

- Realizácia kapitálových výdavkov obce  na rok 2021 - „Úprava miestnej komunikácie 

v obci Hladovka pod miestnym názvom Pozadomy - stred“ 

- Informácie o skríningovom testovaní v obci 

- Sčítanie obyvateľov v obci Hladovka do 31.3.2021 

- Výber miestnych daní k 04.03.2021 

- iné 

11. Diskusia 

12. Interpelácie poslancov  

13. Návrh na uznesenie 

14.  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 7 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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Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 7 poslancov (Ján Korček, 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: Dušan Kalis, Ján Korček 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helena Harmatová 

 

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. 161/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš ). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 Územný plán obce Hladovka - príprava 

 Starosta informoval, že na základe uznesenia 158/2020-OZ zo dňa 11.12.2020 OZ 

prerokovalo, následne schválilo obstaranie a spracovanie nového Územného plánu obce 

Hladovka z dôvodu, že súčasný Územný plán Obce Hladovka, spracovaný v roku 1993 nespĺňa 

požiadavky obce a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 

 Územný plán Obce Hladovka je základný dokument, na podklade ktorého sa  povoľuje 

výstavba, plánuje infraštruktúra, miestne komunikácie, výsadba zelene a v konečnom dôsledku 

celý rozvoj obce do budúcnosti. Územný plán sa vypracováva na niekoľko rokov dopredu, aby 

bolo zrejme  všetkým občanom obce aká je vízia plánovania do budúcnosti. ÚP našej obce je 

z roku 1993. Do života bol uvedený po pripomienkach Odboru životného prostredia,  dňa 

2.3.2000 a  v dnešnej dobe nespĺňa požiadavky vyhlášky 55/2001 Z.z.  Uvažovalo sa, čo je 

lepšie, či zreálniť ÚP obce formou dodatkov alebo vypracovať úplne nový? Po odporúčaní 

odborníkov sa OZ rozhodlo vypracovať úplne nový ÚP Obce Hladovka. Na zasadnutí OZ dňa 

11.12.2020 poslankyne a poslanci poverili úlohou starostu, aby na nasledujúce OZ zabezpečil 

odborne spôsobilé osoby, ktoré by nás spoločne uviedli do problematiky územného plánu obce, 

ozrejmili, aký je sled koordinovaných činnosti a čo všetko musí obsahovať ÚP. Na OZ boli 

pozvaní Ing. arch. Anna Gočová a Ing. arch. Marián Goč, ktorí sa venujú územným plánom, 

aby zodpovedali na otázky a dotazy poslancov, objasnili celý proces tvorby ÚP a podali 

informácie ako dlho bude trvať zhotovenie územného plánu obce a aké s tým budú spojené 

finančné náklady. Starosta obce dal slovo Ing. arch. Anne Gočovej a Ing. arch. Mariánovi 

Gočovi. Celý proces  tvorby ÚP Obce Hladovka by mal  trvať cca 2 až 3 roky. Je to vízia obce 

na 30 až 50 rokov dopredu.  

V prvom roku 2021 by sa mali urobiť prípravné práce  o začatí obstarávania ÚP, výber 

spracovateľa na základe zák. o verejnom obstarávaní, vrátane spracovania „Zadania pre plán“ 

a  spracovanie „Oznámenia o strategickom dokumente“. Potom nasleduje spracovanie 

podkladov k schváleniu a spracovanie čistopisu územného plánu. Neskôr by sa venovalo 

prieskumom a rozborom - spracovanie, získanie poznatkov pre optimálne priestorové 

usporiadanie a funkčné využitie územia - Krajinno - ekologický plán.  

V tom období by bol vypracovaný aj rozpočet. Do 15.1.2022 by sa podala žiadosť o dotáciu zo 

ŠR a ak bude obec úspešná môže nám štát poskytnúť dotáciu na základe predložených 
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písomnosti až do výšky 80% z celkovej hodnoty ÚP. V druhom roku 2022 by  začalo prebiehať 

zadanie, koncept ÚP, súborne stanoviska, návrh a nakoniec schvaľovanie. Je to proces, ktorý je 

náročný na administratívnu prácu a preto bude potrebné, aby starosta na to vyčlenil čas 

pracovného fondu pre pracovníčku, ktorá bude nápomocná vysúťaženému spracovateľovi 

a k dispozícií, keď to bude potrebné. 

 Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a 

funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia 

činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty 

územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 

Územné plánovanie je komplexným systémom, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi nášho 

prostredia. Ide prevažne o stavbu sídiel, dopravnú a technickú infraštruktúru, ale v neposlednom 

rade aj o prvky, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi 

územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov, najčastejšie územné plány obcí, zón 

a samozrejme územné plány regiónov. Územné plánovanie rozhodne nie je prežitkom z 

minulých čias. V súčasnosti je potrebné udržiavať v území poriadok a jasné pravidlá, jednak 

preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností 

neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má 

územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu. 

 

Úlohami územného plánovania sú: 

• stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 

• sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia, 

• posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a 

ekologické dôsledky 

• stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia, 

• podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie 

pre ľudí 

• koordinovať zámery v území 

• vymedziť verejný záujem na využívaní územia 

• evidencia údajov a informácií o území, 

• identifikovanie problémov v území, 

• stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb 

• určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania 

územia a na stavby 

• poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére, 

• riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a 

investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať 

podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja, 

• vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastróf a podmienky pre 

zabezpečenie civilnej ochrany 

• podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť 

identity urbanistických celkov 

• vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie 

prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického 

dedičstva 

• vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien 

• posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru 

• posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení 

v území a navrhovať ich rozsah 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 162/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo prípravu ÚP obce Hladovka. 

b/ berie na vedomie informácie Ing. arch. Anny Gočovej a Ing. arch. Mariána Goča. 
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c/ poveruje starostu obce s prípravou obstarávania a spracovania nového ÚP obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš ). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad 5. Plnenie rozpočtu za rok 2020 

 

     OZ bolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2020. Ekonómky obce a ZŠ s MŠ   informovali 

prítomných o plnení jednotlivých položkách rozpočtu za obec a za školu - viď. príloha rozpočtu.  
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 163/2021 - OZ  

a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2020. 

b/ schvaľuje čerpanie  rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 6 Správa DHZ Hladovka za rok 2020 a plán úloh na rok 2021 

 

     Veliteľ hasičov Dušan Buš, predniesol OZ „Správu DHZO Hladovka za rok 2020“ – viď 

príloha zápisnice. Zároveň bol predložený plán na rok 2021. Starosta poďakoval všetkým 

hasičom DHZO a DHZ Hladovka za aktívnu činnosť a spoluprácu počas celého roka 2020, 

hlavne pri zvládaní pandémie COVID 19, pri dezinfekcií miestnosti po každom testovaní 

antigénovými testami a OÚ Hladovka, dezinfekcií verejných priestranstiev, ZŠ s MŠ Hladovka, 

materskej škôlky Hladovka ako aj kostola v Hladovke. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 164/2021 - OZ  

a/ prerokovalo správu DHZ Hladovka za rok 2020 a plán úloh na rok 2021. 

b/ berie na vedomie správu DHZ Hladovka za rok 2020 a plán úloh na rok 2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 7 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

     Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020“ Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.165/2021 – OZ 

a/ prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. 

b/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  
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Ad. 8 Správa starostu obce od posledného zasadnutia 

• Komplexne pozemkové úpravy v obci Hladovka. Podľa dostupných informácií minister 

pôdohospodárstva má 27 katastrálnych území na stole na podpis. Všetkých týchto 27 

projektov včetne Obce Hladovka bude komplexne pozemkové úpravy robiť zo štátneho 

rozpočtu  

• Vysútažil sa cez VO zhotoviteľ na predmet zákazky „Úprava miestnej komunikácie v obci 

Hladovka pod miestnym názvom Pozadomy - stred“. Bližšie informácie v rôznom. 

• Vysúťažil sa cez VO zhotoviteľ na predmet zákazky „Vybudovanie priestorov učební na 

III.NP ZŠ s MŠ Hladovka - stred“. Už prebieha aj realizácia . Bližšie informácie v rôznom. 

• Pracuje sa  na jarnom strihaní zelene, orezávaní stromov, čistení verejných priestranstiev po 

zime.  

• Len pre informáciu, na zimnej údržbe ciest obec spotrebovala cca 35 tón posypového 

materiálu. Zamestnanec Dušan Buš spolu s Jozefom Balekom a Petrom Balekom, ktorí 

odpracovávajú časť pracovného fondu na obci a sú evidovaní na úrade práce, údržbu obce 

počas zimy zvládli bravúrne, za čo sa im starosta obce poďakoval. Včas odhrnuté chodníky, 

miestne komunikácie a  zabezpečená zjazdnosť ciest. 

• Vykonáva sa dezinfekcia verejných priestorov, zástaviek, kostola po každom pohrebe a raz 

týždenne aj dezinfekcia OÚ - po každom testovaní.  

• Dňa 12.02.2021 boli z obce roznesené baličky s respirátormi FFP 2.  Balíček s 2 respirátormi 

dostal každý občan nad 50 rokov v rámci preventívnych opatrení proti nákaze vírusom Covid 

19. Obec už 3 krát od vzniku pandémie vírusu COVID 19 napomohla najohrozenejším 

skupinám občanov zakúpením a rozdaním rúšok. Na budúci týždeň bude rozdaný 

KOVIĎÁČIK - vyživovací balíček v počte 100 kusov tablet obsahujúci vitamín C, D3 

a zinok pre občanov obce nad 60 rokov, zamestnancom ZŠ s MŠ Hladovka, zamestnancom 

OÚ a poslancom OZ obce Hladovka v rámci preventívnych opatrení proti nákaze vírusom 

COVID 19 za účelom posilnenia imunity občanov  najohrozenejšej skupiny obyvateľstva 

obce. Obci Hladovka záleží na verejnom zdraví občanov obce. Sme z mála obcí a miest, čo 

rozdá vitamínové baličky pre svojich občanov. 100 tabliet vydrží na 3 mesiace t. z.  1 tableta 

na deň. 

• Pracuje sa na novej projektovej dokumentácií odkanalizovania obce. V tejto súvislosti spolu 

so starostom obce Suchá Hora s Ing. Milošom Šustekom  boli na jednaní s OVS a.s. Dolný 

Kubín ohľadom naplánovania investícií a odsúhlasenia postupov a potvrdenia súhlasov 

k víziám odkanalizovania obci Hladovka a Suchá Hora. 

Je potrebné sa pripraviť, ak by bolo možné čerpať eurofondy alebo z obnovy na tento účel. 

Jedná sa o pripravenosť v spracovaní projektovej dokumentácie, územného a stavebného 

konania. 

• Obci boli preplatené  náklady vo výške 50% t.j. 10 254,73 Eur na časť už realizovaného 

cezhraničného projektu „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na poľsko – 

slovenskom pohraničí“. Len pre informáciu poľský partner ani nezačal z realizáciou kvôli 

COVIDU 19 a obec Hladovka už má projekt na 95% ukončený a z časti aj refundovaný. 

• Realizácia a dopĺňanie dokumentácie vysporiadania pozemkov pod cestami a okolo OÚ so 

SPF. Na základe informácií pobočky SPF v Martine p. JUDr. Badáňovej a na základe 

pokynov vedenia nebude sa postupovať podľa obcou zhotoveného znaleckého posudku, ale 

podľa výpočtov SPF, ktorý stanoví hodnotu v Eurách/m2. Obec požiadala o prevod 

pozemkov bezodplatne pod cestami a okolo OÚ. Touto žiadosťou sa obec zaoberá od 

15.11.2019. Je to množstvo práce, ktoré sa musia vynaložiť na spracovanie zoznamu parciel, 

ktoré chceme previesť na obec, rôzne stanoviská ako napr. Okresného úradu Námestovo, že 

na týchto pozemkoch neviazne reštitúcia, GP, znalecké posudky a pod. Je to mravenčia 

práca, ktorú nie je vidieť. Podľa informácií by sa celý proces mal ukončiť po  vydaní 

rozhodnutia SPF - v priebehu 2 mesiacov. Starosta skonštatoval, že je optimistom a bude 

šťastný, keď rozhodnutie bude vydané do konca roka 2021. 
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• Zakúpili a rozdali sa kompostéry občanom, ktorí ich ešte  nemali. Zakúpilo sa celkovo 66 

kompostérov. Obec Hladovka bola hlavným organizátorom obci v Tvrdošínskom okrese 

a celkovo sa z Holandská zabezpečili 2 kamióny.  

Obec za kompostéry zaplatila čiastku vo výške 5 808 Eur zo svojho rozpočtu. V rámci 

odpadového hospodárstva obce je cieľom, aby každá domácnosť mala kompostér.  

• Príprava stavebných povolení, stanoviská od dotknutých štátnych inštitúcií, geodetické 

zameranie už osadenej cesty, povolenia a vymeranie sieti na ceste „Pozadomy – stred“.  

• ZŠ s MŠ Hladovka mala škodovú udalosť dňa 31.01.2021. Z dôvodu poškodenia vodovodnej 

batérie - v dôsledku zmeny tlaku vody došlo k jej vytrhnutiu v podkroví základnej školy 

v Hladovke. Rozsah škôd - namoknuté stropy na chodbe I. stupňa, zatopené tri triedy, 

miestnosti WC, miestnosť upratovačky, zatečené steny vo vymenovaných priestoroch, 

poškodené svietidla na strope a elektrické vedenie. Poisťovňa Generali na likvidáciu škody 

uhradila čiastku 4 842,64 Eur. K dnešnému dňu je všetko zrekonštruované, nové svetla a strop 

na chodbe. Chodba bola nanovo natretá farbou a 1. – 4. triedy sa ešte maľujú. 

Z dotácie /5000 Eur/ ministerstva školstva sa do školskej jedálne zakúpil eklektický krájač na 

zeleninu a el. rúry v hodnote 5 000,40 Eur. Zo všetkých žiadateľov z Oravy získala dotáciu 

iba  Obec Hladovka a Obec Zákamenné. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.166/2021 – OZ 

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

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, An a zinok na 

Harmatová,  Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.10 Rôzne 

• Informácie o realizácií projektu „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre 

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

      Starosta informoval, že obec podala čiastkovú správu - vyúčtovanie  projektovému 

manažérovi Ing. Gašpierikovi na ŽSK k 30.09.2021 na tie časti  projektu, ktoré boli už obcou 

zrealizované v roku 2020. Oprávnené náklady predstavovali čiastku 24 128, 84 Eur, ktorú obec 

už zaplatila. Dňa 2.3.2021 bol obci zaslaný dokument s názvom – „Zaslanie priebežnej 

refundácie“, kde ŽSK oznámil, že obci zasiela 50% oprávnených nákladov, čo predstavuje 

10 254,73 Eur spolu so správou s kontroly. Druhých 50%  ŽSK zašle po obdŕžaní týchto 

prostriedkov po prevode Euroregiónu Tatry Nowy Targ na účet ŽSK. Obci Hladovka  ostáva  

zrealizovať film prezentujúci projekt v internetovej televízii,  zaplatenie koordinátora 

vyplatenie odmeny pre folklórnu skupinu, usporiadať akciu Stavanie  mája dňa 30.4.2021 

spojenú s prepravou účastníkov z Poľska včetne cateringovej služby pre 100 účastníkov. 

Z projektu  ostáva zrealizovať čiastku vo výške 3 452,01 Eur. 

 

• Realizácia kapitálových výdavkov obce  na rok 2021 - „Vybudovanie priestorov 

učební na III.NP ZŠ s MŠ Hladovka - stred“ 

 

 Obec dňa 05.02.2021 vypísala výzvu na predmet zákazky „Vybudovanie priestorov 

učební na III.NP ZŠ s MŠ Hladovka – stred“. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená 

výkazom výmer na hodnotu 44 996,08 Eur. Oslovených bolo emailom 5 subjektov. Výzva bola 

zverejnená na stránke obce. Najnižšiu cenu na predmet zákazky dal Lukáš Bonk, 027 Hladovka 

341 vo výške 31 006,25 Eur. Vysúťažená suma bola o 32 % menej ako bola stanovená hodnota 

rozpočtom oprávnenej osoby. S víťazom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 2/2021. Projekt sa 

v súčasnej dobe už realizuje. Predpokladané ukončenie diela je prvá polovica mesiaca apríl 

2021. 
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• Realizácia kapitálových výdavkov obce  na rok 2021 - „Úprava miestnej 

komunikácie v obci Hladovka pod miestnym názvom Pozadomy - stred“ 

 Verejné obstarávanie bolo spustené výzvou dňa 1.2.2021 na predmet zákazky „Úprava 

miestnej komunikácie v obci Hladovka pod miestnym názvom Pozadomy - stred“. Oslovené 

boli spoločnosti, ktoré sa daným prácam venujú: Cestné stavby , s.r.o., Liptovský Mikuláš, 

Stavpoč, s.r.o., Námestovo, Viakorp, s.r.o.,  Zvolen, Janex Ml, s.r.o., Vitanová. Predpokladaná 

hodnota zákazky bola určená výkazom výmer na hodnotu 35 336,14 Eur. Prostredníctvom 

verejného obstarávania sa vysúťažila zákazka za najnižšiu cenu 23 465,93 Eur, ktorú do súťaže 

ponúkla fi. Janex Ml., s.r.o., Vitanová. Zmluva o dielo č. 1/2021 bola so subjektom podpísaná 

dňa 18.02.2021. Realizácia diela „Úprava miestnej komunikácie v obci Hladovka pod 

miestnym názvom Pozadomy - stred“ sa má realizovať v termíne od 1.4.2021 do 31.5.2021. 

 

• Informácie o skríningovom testovaní v obci 

 

 Obec vykonáva antigénové testovanie obyvateľstva. Za rok 2021 celkovo prebehlo 

antigénové skríningové testovanie v obci už 5 krát. Obec okrem náročnej pracovnej činnosti 

robí aj službu pre svojich obyvateľov a to testovanie, ktoré je veľmi náročné na zabezpečenie a 

hlavne na čas. Obec ma zriadenú MOM iba z dôvodu, aby obyvatelia obce nemuseli cestovať 

z dôvodu pretestovania do okolitých obci či Trstenej. Náklady spojené s testovaním máme 

pravidelne refundované zo ŠR. 

 

• Sčítanie obyvateľstva v obci Hladovka do 31.3.2021. 

 

      Starosta apeloval na poslankyne a poslancov nech informujú obyvateľstvo, že do 

31.03.2021 je potrebne sa sčítať. Nech mladšie ročníky sú nápomocné svojich starým rodičom 

a tým občanom, ktorí nie sú  zdatní pracovať na počítači. Sčítanie sa vykonáva elektronicky cez 

stránku: www.scitanie.sk. Pre informáciu do dnešného dňa t.j. 5.03.2021 sa sčítalo celkom 

58,39% z 1051 občanov. Po 31.03.2021 budú chodiť na OÚ obyvatelia, ktorí sa nesčítali do 

termínu a sčítavať ich budú asistenti. Imobilných občanov nahlásia na OÚ a mobilný asistent 

ich sčíta doma. Prosím upozorniť aj krajanov, ktorí žijú v zahraničí nech si splnia povinnosť 

a nech sa sčítajú. 

 

• Výber miestnych daní k 04.03.2021 

 

      Výber miestnych daní k dnešnému dňu predstavuje čiastku 15 152,89 Eur. Za pozemky 

sa obec k dnešnému dňu vybrala 2 654,17 Eur, za stavby 3 949,72 Eur a za psa 432 Eur a za 

komunálny odpad 8 117 EUR. Obec aj napriek pandémií COVID-19 vyberala miestne dane za 

prísnych hygienických podmienok a na základe telefonickej objednávky vyhotovenia 

rozhodnutí.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.167/2021 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie týkajúce  sa projektov, realizácie kapitálových výdavkov,  

skríningového testovania, sčítania obyvateľstva a výbere miestnych daní. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

      Na obec bola dňa 22.1.2021 doručená žiadosť Dávidom Planietom, Hladovka 297 

a Veronikou Santrovou  o pridelenie nájomného bytu, nakoľko si plánujú založiť rodinu. 
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Starosta uviedol, že  v súčasnosti nedisponujeme voľným bytom, preto žiadosť ostáva 

zaevidovaná v poradovníku.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.168/2021 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelenie bytu Dávidovi Planietovi a Veronike Santrovej v obecnej 

bytovke 198.  

a/ berie na vedomie žiadosť o pridelenie bytu Dávidovi Planietovi a Veronike Santrovej v 

obecnej bytovke 198. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

•  Úprava rozpočtu obce RO č. 1 

       Starosta informoval prítomných o RO č. 1, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Podotkol, že 

posledný zverejnený údaj v dôsledku podielových daní pre rok 2021 pre našu obec je o 40 000 

Eur vyšší. Z toho dôvodu sa RO č.1 upravili – navýšili  rozpočtové položky.  

Príjmy - podielové dane navýšiť o 40 000 €. 

Výdavky – nadstavba III.NP ZŠ s MŠ – navýšiť o 30 000 €. 

Presun–projekt výstavba hasičskej zbrojnice vo výške 11 000 € na projekt výstavby kanalizácie.  

Poslanci boli informovaní aj o úprave rozpočtu obce - RO č.2 v rámci rozsahu určeného OZ 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež poskytnutých 

prostriedkov zo ŠR /Covid, Sčítanie obyvateľov.../. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 169/2021 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu obce Hladovka - RO č. 1. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ  - RO č. 1. 

c/ berie na vedomie RO č.2. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

•  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

 

      Dňa 5.3.2021 bola na obec doručená žiadosť Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť 

Hladovka, zastúpená Mgr. Miroslavom Žmijovským v ktorej  prosí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na riešenie havarijného stavu budovy farnosti a to rekonštrukciu strechy 

budovy farnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 170/2021 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Hladovka v 

zmysle VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hladovka.  

b/ schvaľuje poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Hladovka v zmysle VZN 

č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hladovka vo výške 10 000 

Eur na rekonštrukciu budovy farnosti. 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.1. 

d/ poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu 

obce na rok 2021.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 
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Proti: 0 poslanec  

Zdržali sa: 0 poslanec. 

•  Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ  

      Predmetom tohto bodu je prevod správy majetku obce do správy ZŠ s MŠ. Vlastník- 

obec zveruje majetok do správy správcu bezodplatne. Dôvodom prevodu správy je účelové 

využitie uvedeného majetku Základnou školou Hladovka 238 ako rozpočtovou organizáciou 

Obce Hladovka so samostatnou právnou subjektivitou. 

Hnuteľný majetok Obce Hladovka  bol obstaraný z  prostriedkov štátneho rozpočtu - v zmysle 

Zmluvy č. 1024/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 uzatvorenej podľa § 6c ods.13 

zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. Poskytovateľom bolo Ministerstva školstva, vedy,  výskumu 

a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.  Výška dotácie : 5 000,00 Eur  určená na kapitálové 

výdavky. 

Účel, na ktorý sa dotácia poskytla: „zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných 

a stredných školách“. Správca je s obsahom zmluvy oboznámený.  

Jedná sa o nasledovný majetok: 
p.č. Hnuteľný  majetok      Vlastné ŠR   Nadobúdacia hodnota      

                      (EURO) 

zdroje zdroje Projekt s DPH 

1  

Robot –krájač zeleniny CL 50 Gourmet 

Rúra elektrická EPP 02 

 

0,40 

 

5 000,00 

 

ŠR 

 

5 000,40 

 

  

Celková hodnota hnuteľného majetku 

 

0,40 

 

5 000,00 

  

5 000,40 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 171/2021 - OZ  

a/ prerokovalo Zmluvu o prevode majetku obce Hladovka do správy ZŠ s MŠ Hladovka. 

b/ schvaľuje bezodplatný prevod správy majetku obce Hladovka na ZŠ s MŠ Hladovka 238  

k 5.3.2021. Predmetom tejto zmluvy je hnuteľný majetok /robot, el. rúra/ vybavenia 

v školskej jedálni  v hodnote : 5 000,40 Eur.  

c/ poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o prevode majetku obce Hladovka do správy 

ZŠ s MŠ Hladovka . 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš)  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 11 - Interpelácie poslancov 

 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 12 – Diskusia 

 

•  Starosta obce informoval poslankyne a poslancov, že v mesiaci máj 2021 opäť budú 

pristavené veľkokapacitné kontajnery na odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu. 

Objemový odpad budú musieť občania rozdeľovať do dvoch kontajnerov a to: 
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1) objemový odpad vhodný na energetické zhodnotenie a tam patria: nábytok, čalúnené 

sedačky, gauče a kresla, fotelky, matrace bez pružín molitan, vankúše, koberce, textil a šatstvo, 

podlahové krytiny okrem PVC, dvere masívne a voštinové, polystyrén, dosky. Cena, ktorú obec 

zaplatí za 1 tonu predstavuje čiastku 117,60 Eur s DPH + prenájom kontajnera  + odvoz. 

2) Objemový odpad nevhodný na energetické zhodnotenie, tam patria: kočíky, bicykle, 

lyže , lyžiarky, kancelárske stoličky, keramika, porcelán, sklo - kalené, drôtené, čelné skla z aut, 

rámy plastových dverí a okien, sadrokartón, PVC podlahy, PVC rúry, autosedačky a iné auto 

diely, kovové konštrukcie posteli, políc a zárubne, WC misy, vane, umývadla a sprchové kúty, 

kov, laminát, liaty mramor. Cena, ktorú obec zaplatí za 1 tonu predstavuje čiastku 96  Eur s 

DPH + prenájom kontajnera + odvoz. 

• Šprlák Jozef zo Suchej Hory č. 37 navštívil starostu obce  dňa 23.12.2020, kde mu 

predniesol zamýšľaný zámer svojej podnikateľskej aktivity a to  možnosť ťaženia štrkov v k.ú. 

Hladovka na urbárskych pozemkoch EKN č. 1451/1 - 16 506m2, EKN č. 11 822m2, EKN č. 

1452/1 - 9 708m2 a 1452/2 - 14 913m2. Parcely sa nachádzajú z oboch strán cyklotrasy, dostať 

sa k uvedeným parcelám je najlepšie po miestnych komunikáciách obce Hladovka, ďalej po 

poľnej ceste, ktorej vlastníkom je SPF a sú to parcely CKN č. 1031/1 a CKN č. 1048/1. Parcely 

sa nachádzajú cca 500 m od k.ú. Suchá Hora. Od obce by bolo  potrebné zmeniť územný plán 

obce a umožniť používanie miestnych komunikácií pre prejazd kamiónov. Obec by mala z toho 

finančnú kompenzáciu. Starosta informoval, že nevie ako všetko napreduje, či urbár Hladovka 

súhlasil s ťažbou a podpísal nejakú zmluvu. Pre prípadný COVID podal informáciu vopred, 

kým sa niečo udeje.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.172/2021 – OZ 

a/ prerokovalo zámer, ktorý chce realizovať Jozef Šprlák, Suchá Hora č.37 ohľadom využívania 

miestnej komunikácie a zmeny Územného plánu obce Hladovka pre uvedený účel. 

b/ neschvaľuje využívanie miestnych komunikácii v obci Hladovka z dôvodu  znehodnotenia 

miestnych komunikácii, prašnosti, znehodnotenia kvality života občanov v obci, bezpečnosti 

na miestnych komunikáciách, ktoré vzniknú používaním miestnej komunikácie nákladnými 

vozidlami spojených s ťažbou štrku na pozemkoch EKN č. 1451/1 - 16 506 m2, EKN č. 11 822 

m2, EKN č. 1452/1 - 9 708 m2 a 1452/2 - 14 913 m2. 

c/ neschvaľuje zmenu Územného plánu obce Hladovka, týkajúcu sa zmeny druhu pozemkov 

z dôvodu znehodnotenia okolia vybudovanej cyklotrasy, ktorá tvorí súčasť HKPC okolo Tatier 

v rámci medzinárodných vzťahov PL/SK. Časť predmetných parciel zasahuje do chránenej 

krajinnej oblasti Hornej Oravy a  to D-zóna s II. st. územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane 

prírody a krajiny. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Starosta informoval poslancov, že v priebehu januára 2021 sa ústne informoval Ľubomír 

Šuvada, bytom Suchá Hora 272 (ďalej len „žiadateľ“), že chce odkúpiť polovicu budovy pod 

s.č. 320 od vlastníka  Imricha Šefčíka, bytom Čimhová 163 (ďalej len „Šefčík“), postavenú na 

pozemku  C KN č. 874/20 výrobný sklad SO-02 - sklad a chce, aby na jeho polovicu, ktorú 

chce odkúpiť bolo pridelené nové súpisné číslo. Na LV č. 1710 však ako vlastník nie je Imrich 

Šefčík, ale Ľubomír Maslák, Hladovka 272, 027 13 Hladovka. Starosta informoval žiadateľa, 

že v roku 2016 rozdelenie budovy pod súpisným číslom (ďalej len „s.č“) č.320 už žiadal 

vtedajší vlastník Šefčík a obec Hladovka mu nevyhovela a nepridelila nové s.č. Vydala 

rozhodnutie z dôvodov, že neboli splnené podmienky v zmysle § 6 ods. 4) Vyhlášky  MV SR 

č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška  MV SR 

č. 31/2003 Z.z“) Po konzultáciách s pracovníčkou stavebného úradu Bc. Katarínu 
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Polakovičovou, ktorá je poverená stavebnou agendou pre obec Hladovka sa dospelo k 

stanovisku, že nie je možné prideliť s.č. na budovu, ktorá už jedno  s.č. 320 má bez toho, aby 

tomu predchádzalo vypracovanie projektu k stavebnému konaniu. Musia byť vykonané 

stavebné úpravy, budova musí mať vlastný vchod, prístup do budovy z verejnej komunikácie, 

ulice alebo iného verejného priestranstva. Na určenie s.č. nestačí, že budova má dvere, bránu 

alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo poľa. Musí prebehnúť stavebné a kolaudačné 

konanie. Samotné súpisné číslo nemožno prideliť tzv „vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou 

úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva vonkajšie a pôdorysné a výškové ohraničenie budovy.  

Obci je potrebne doložiť nasledovné doklady  k vybaveniu určenia súpisného čísla a 

orientačného čísla k budove: 

o Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného čísla a orientačného čísla* budove 

o doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova 

postavená, (napr. výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia 

zmluva, nájomná zmluva s vlastníkom pozemku, súhlas vlastníka pozemku s trvalým 

umiestnením stavby) 

o právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, 

alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie 

stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala 

kolaudáciu, 

o právoplatné stavebné povolenie - pri rozostavanej stavbe,  

o geometrický plán, 

o adresný bod. 

 Na OZ sa poslankyne a poslanci spoločne zhodli a podporili postup starostu obce. Časť 

k. ú. Hladovka pod miestnym názvom Lažiská je do budúcnosti potrebne v zmysle právnej 

legislatívy  upozorniť vlastníkov pozemkov, že ak nájomcovia, užívatelia zastavaných plôch 

a okolitých pozemkov nebudú platiť miestne dane za užívanie, daňová povinnosť sa presunie 

na nich - vlastníkov pozemkov.   

 

• Starosta informoval OZ, čo určite poslanci počuli z médií a tlačových správ, že polícia 

vzniesla obvinenie na dve právnické osoby a dve fyzické osoby a s pravdepodobnosťou 

potvrdila, že do priestorov veľkovýkrmne Lažiská bol dovezený nebezpečný odpad a jeho 

likvidácia bude vyčíslená, pokiaľ súd potvrdí obvinenia polície, na cca 5 000 000 Eur.  Starosta 

nebol informovaný žiadnym orgánom štátnej správy a nevie ani  v akom rozpracovanom stave 

to v súčasnosti je  a čo ďalej. Ak sa potvrdia podozrenia a súd potvrdí , že to bol nebezpečný 

odpad,  kto to z k.ú. Hladovka odvezie, odstráni? OZ zaujíma  trestnoprávna zodpovednosť, ale 

oveľa viac nás zaujíma odstránenie nebezpečného odpadu z k.ú. Hladovka  z priestorov Lažísk. 

 

Ad. 13 – Návrh na uznesenie 

      

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

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: Dušan Kalis 

                       Ján Korček 


