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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 04.06.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

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, Ľubomír Maslák žiadateľ 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 
5. Záverečný účet obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  
6. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2021 

7. Rôzne: 

• Výber miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad k 4.5.2021 

• Zakúpenie techniky na OÚ 

• Zmluva o túlavých psoch 

• Informácie o zvýšených nákladov na komunálny odpad, kuchynský odpad 

• Informácie o realizácií Územného plánu obce 

• Sčítanie obyvateľov v obci Hladovka 

• 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 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.  

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 
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     Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Planieta a Peter Hulák 

     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. 173/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje 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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

 

Územný plán obce Hladovka  

     Starosta na základe poverenia OZ,  uznesenia č. 162/2021-OZ dňa 5.03.2021 vypísal výzvy 

na dva verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) a to VO na Spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie Územného plánu Obce Hladovka a VO na Obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie Územného plánu Obce Hladovka. Zmluvu o dielo na základe VO obec podpísala 

na Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu Obce Hladovka s výhercom 

Architektonickým ateliérom GAM, Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok 

a Mandátnu zmluvu obec podpísala aj z výhercom Ing. Arch. Dávidom Gočom na Obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Hladovka dňa 14.04.2021. 

Dnes  obec spolu s oprávnenými osobami realizuje prípravne práce. Verejnou vyhláškou sa 

začal obstarávať ÚP Obce Hladovka. Na úradnej tabuli sa vyvesila verejná vyhláška dňa 

26.04.2021 po dobu  jedného mesiaca, kde všetci občania mohli dávať podnety na obecný úrad. 

Dňa 26.04.2021 Obec Hladovka odovzdala na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, Medvedzie 132 Oznámenie 

o strategickom dokumente. Obec rozoslala verejnú vyhlášku podľa rozdeľovníka 45 dotknutým 

organizáciám. Do dnešného dňa už má obec stanoviska jednotlivých dotknutých osôb k ÚP 

Obce Hladovka. Je to proces veľmi náročný na administratívu a zaberá veľkú časť práce 

všetkých zainteresovaným.  

 Na základe listu LO112021 od obstarávateľa Ing. Arch. Dávida Goča obdŕžala obec 

inštrukcie, ktoré má spracovať a zároveň pripraviť podklady, ktoré sú potrebné k spracovaniu 

ÚPN. 

Obec poskytne nasledovné podklady: 

• Digitálne podklady katastrálnej mapy = KN-C + KN-E, najlepšie z ROEP vo formáte dgn 

• Monografiu o obci alebo iné knihy o obci, iné písomnosti 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 

• Starý územný plán, urbanistické štúdie, projekt pozemkových úprav 

• Údaje o poľnohospodárskom družstve 

• Údaje o občianskej vybavenosti:, obchody, služby, škola 

• Údaje o výrobe - druh, počet, počet zamestnancov 

• Údaje o rekreácií, vydané stavebné povolenia, počet chát podľa daňového priznania a pod. 

• Údaje o salašoch a inom chove vo voľnej krajine 

• Doprava - cesty a cyklistické trasy 

• Digitálne rozvody vodovodu, kanalizácie, plynu, rozvodné stanice, ... 
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• Rozvody elektrickej energie, verejne osvetlenie, trafostanice, elektrárne 

• Rozvody telefónov, miestneho rozhlasu, vykrývače mobilnej sietí 

• Geometrické plány nových stavieb 

• Údaje o pamiatkach a pamätihodnostiach v obci 

• Informácie o pripravovaných aktivitách 

 

Starosta spolu so zamestnancami všetko pripravili a na budúci týždeň sa to odovzdá 

zhotoviteľovi. Mnohé veci ako starý územný plán nebol v elektronickej podobe, podobne to 

bolo s monografiou obce a samozrejme digitálne podklady katastrálnej mapy  musel spracovať 

geodet. 

 

 Projektová dokumentácia odkanalizovania obce  

    

     V súčasnej dobe sa pripravuje celá projektová dokumentácia odkanalizovania obce. Projekt 

spracováva Ing. OTO  z Dolného Kubína. Vychádza sa z projektovej dokumentácie, ktorá bola 

už z časti spracovaná na hlavnú vetvu - hlavná cesta. Spolupracuje sa aj s geodetom, ktorý 

spracováva, zameriava, kadiaľ  by kanalizácia mala ísť. Dopracováva sa a prerába kanál Popod 

Ogrodami, Popod Lonkami a samozrejme sa plánuje kanál aj Pozadomy. Starosta informoval, 

že predpoklad spracovania celej projektovej dokumentácie by mohol byť do konca roka. 

Predpokladané náklady na celú kanalizáciu predstavujú čiastku cca 5 000 000 EUR. 

 

Kniha Tvrdošín, Trstená a okolie z neba. 

 

     Obec sa zapojila do spoločného projektu všetkých obcí Tvrdošínskeho okresu a objednala  

prezentáciu našej obce v počte 130 kníh. Obec Hladovka bude mať 10 fotografií spolu s textom 

odprezentovania. Celkove náklady budú vo výške 2 145 Eur.  

 

Vybudovanie priestorov učební na III.NP ZŠ s MŠ Hladovka - stred 

  

 Dňa 30.03.2021 bolo obci odovzdané dielo „Vybudovanie priestorov učební na III.NP 

ZŠ s MŠ Hladovka – stred“, ktoré realizoval Lukáš Bonk, 027 13 Hladovka 341. Pri odovzdaní 

diela bol stavebný dozor, starosta, zhotoviteľ a poslanci. Na III.NP Základnej školy je  

zrealizovaný stred a do budúcnosti nás čaká ukončiť zostávajúcu časť a to pravú časť základnej 

školy. Túto časť, ktorá bola zhotovená je potrebné spustiť do prevádzky, zhromaždiť  

dokumentáciu, skolaudovať alebo dať do predčasného užívania. Predpoklad skolaudovania 

v 7/2021. 

 

Dobrovoľnícka činnosť 

 

    Dňa 31.5.2021 Peter Balek ukončil aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ktorú 

na obci vykonával od 1.12.2020. 

Obec pracuje na žiadosti, týkajúcej sa podpory z úradu práce na Annu Petrákovú, aby na obci 

vykonávala aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby na dobu 6 mesiacov. 

 

Projekt „Zámok a vidiecka chata – nový priestor pre kultúru na poľsko – slovenskom 

pohraničí“. 

 

     Obec spolu s poslancami, goralskou muzikou a spevom postavili dňa 30.04.2021 máj pri 

obecnom úrade. Keďže stavanie mája malo byť za účasti partnera z Poľska Dobczyc, s ktorými 

obec spoločne realizuje projekt a neudialo sa, po dohode so ŽSK sa celá akcia-stavanie mája 

natočilo na CD nosič. Keď sa uskutoční spoločné stretnutie v kultúrnom dome v Obci Hladovka 

potom bude premietnutie stavanie mája všetkým účastníkom projektu.  
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Dňa 10.05.2021 bola na projekt vykonaná kontrola, ktorá  dopadla k spokojnosti oboch strán. 

Obci bol doručený protokol o kontrole „bez nedostatkov“. V posledných dňoch bolo obci od 

ŽSK doručené rozhodnutie, kde nám dávajú na vedomie, že oprávnené 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“ boli poukázané na účet obce dňa 

2.6.2021. 

 
Projekt: Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce 

 

     V roku Obec Hladovka spracovala projekt pod názvom „Vybudovanie priestorov pre 

podporu spolkovej činnosti obce“. Počas 2 rokov neustále dopĺňala nejaké písomnosti. Dňa 

16.5.2021 obec opäť obdŕžala Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt. Na doplnenie výzvy obec spolu s projektovým manažérom Ing. Húskom z Agentúry 

Sever pracovala  dva týždne. Celkovo sme  mali 26 pripomienok. Na základe rozhodnutia z 

PPA, ktoré sme dnes obdŕžali, projekt je schválený  a do konca roka zrealizujeme aj poslednú 

časť Základnej školy III.N.P.  Výška nenávratného finančného príspevku je 31 709,50 Eur. 

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 39 636,87.  Spoluúčasť obce tvorí čiastka vo 

výške:7 927,37 Eur. 
 

Realizácia -  „Úprava miestnej komunikácie v obci Hladovka pod miestnym názvom 

Pozadomy - stred“ 

 Na základe zmluvy o dielo a dodatku by sa realizácia úprava miestnej komunikácie v 

Obci Hladovka pod miestnym názvom Pozadomy - stred“ mala začať realizovať tento mesiac. 

Na uvedenom úseku sú vymerané všetky siete, voda, plyn a elektrina. Miestna komunikácia 

bola vytýčená geodetom. Na budúci týždeň obec odovzdá stavbu zhotoviteľovi, aby začal 

s prácami. Stavbu bude realizovať fa. Janex Ml., s.r.o., Vitanová na základe  Zmluvy o dielo č. 

1/2021. 

 

Vandalizmus na cyklotrase 

 

      Neznámymi páchateľmi boli poškodené informačné tabule v počte 3 kusy, odcudzené 

uchytenie tabúľ, odcudzené matice M 12 na informačných tabuliach v počte 6 kusov z 8 kusov 

a matice na moste, ktoré držia zábradlie v počte spolu s podložkami 35 kusov. Tabule zo zadnej 

časti sú poškodené, chýbajú zadné lišty, ktoré boli odtrhnuté. K obhliadke bola prizvaná polícia 

OR PZ Trstená. Škodovú udalosť realizovala Allianz poisťovňa a za spôsobenú škodu obec 

v zmysle poistnej zmluvy dostala 478,60 EUR.  

 

Dotácie pre DHZO - hasiči 

 

     Obec na základe zmluvy č. 3210522 o poskytnutí dotácie dostala na účet obce dotáciu pre 

DHZO Hladovka vo výške 3 000 Eur. Obec k dotácii si musí pripočítať 5% spoluúčasť. Za 

finančné prostriedky  sa dokúpia hlavne ochranné pomôcky pre hasičov. 

 

 Projekt hasiči. 

 

     Obec Hladovka, konkrétne hasiči boli prizvaný do medzinárodného projektu, ktorý 

zastrešuje Ukrajina. Dobrovoľní hasiči / v počte 6 /sa odprezentujú  na medzinárodnej súťaži 

v Poľsku, ktorá by sa mala konať 9/2021. Súťaže sa majú zúčastniť dobrovoľní hasiči z Čiech, 

Poľska, Ukrajiny, Slovenska a Nemecka. Všetky náklady by mala hradiť Ukrajina 

z Európskych fondov. Obec vstúpila len do projektu a či bude úspešný, ukáže budúcnosť. 
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Komplexne pozemkové úpravy v obci Hladovka. 

 

     Na komplexne pozemkové úpravy v štátnom rozpočte  boli vyčlenené finančné prostriedky 

na rok 2021. Podľa  informácií ich vláda použila na riešenie COVID -19. Zmluvy sú na stole 

ministra a hľadajú sa zdroje. Starosta skonštatoval, že  bojuje 7 rokov, aby sa komplexne 

pozemkové úpravy v obci rozbehli. Rozhodnutie nie je na starostovi ale na vláde, aké priority 

sa do budúcnosti zvolia.  

 

Nájomné byty 

 

Od 1.5.2021 bol pridelený byt č. 4 pre Dávida Planietu. V byte je potrebné vymeniť plynový 

kotol a kuchynskú linku.  

 

Výmena plynového fukára v kultúrnom dome 

 

V mesiaci 5/2021 bol v kultúrnom dome vymenený nový plynový fukár z dôvodu, že ten starý  

aj po niekoľkých opravách prestal byť funkčný. Zakúpenie plynového fukára spolu s montážou 

a prispôsobením potrubia na odvod spalín. komína  boli v sume  3 151,35 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.174/2021 – 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, Anna Harmatová,  

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.5 Záverečný účet obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu 

 

     Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnený dňa 12.05.2021 na vývesnej tabuli a na 

webovej stránke obce.  

 K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky a doplnky. Hlavný kontrolór 

obce konštatuje, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a odporúča sa schváliť s výrokom „bez výhrad“. 

Poslanci záverečný účet jednomyseľne schválili spolu s celoročným hospodárením obce s 

výrokom „bez výhrad“. Súčasne poslanci rozhodli o použití prebytku hospodárenia z minulého 

roka na tvorbu  rezervného fondu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 175/2021 - OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2020. 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka  za rok 2020.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 60 006,07 Eur. 

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  
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Ad.6 Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za 1.Q. 2021 

 

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

Hladovka, aby prítomných poslancov obecného zastupiteľstva informovali o čerpaní rozpočtu 

Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2020. /Materiál bol vopred zaslaný poslancom/. 

Položky sa plnia priebežne –viď príloha.  

Poslanci boli informovaní aj o úprave rozpočtu obce - RO č.3 v rámci rozsahu určeného OZ 

/právomoc starostu/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež 

poskytnutých prostriedkov zo ŠR /Covid, ZŠ s MŠ.../. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.176/2021 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2021. 

b/ berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2021. 

c/ berie na vedomie RO č.3. 

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.7 Rôzne 

 

• Žiadosť o vypratanie sutín - Zdena Masláková 

 

 Starosta spracoval správu na žiadosť o vypratanie sutín, od Zdeny Maslákovej. Správa 

bola pred zasadnutím obecného zastupiteľstva v dostatočnej dobe zaslaná na preštudovanie 

poslankyniam a poslancom. 

 Pre objasnenie veci starosta uvádza: 

 Dňa 03.05.2021 bola Obci Hladovka doručená Žiadosť o vypratanie sutín, ktorú podala  

p. Zdena Masláková, Hladovka 273, 027 13 Hladovka (ďalej len „žiadateľka“).  

 Obec Hladovka navážala v roku 2016 do priestorov bývalej VVHD pod miestnym 

názvom Lažiská (ďalej len „Lažiska“) - dŕť z ciest, ktorú na základe dohody bezplatne dodala  

Správa ciest ŽSK, ktorá vznikla pri rekonštrukcií medzinárodnej cesty E/58 smer Trstená - 

hraničný priechod s Poľskom - Chyžné. Obec po dohode s nájomcom panelových plôch 

v Lažiskách Imrichom Šefčíkom, 027 12 Čimhová (ďalej len „Šefčík“) sa dohodla 

o bezplatnom poskytnutí plochy Obci Hladovka. Obec však musela plochy vyčistiť, lebo boli 

zarastené vrbinami a zanedbané. 

 Žiadateľka nadobudla administratívnu budovu s.č. 114 na základe Kúpnej zmluvy, 

V 2521/2017 zo dňa 20.12.2017-91/17 nie od obce, ale od Šefčíka. Dá sa predpokladať, že 

kupujúca kupovala administratívnu budovu na základe fyzického stavu, ohodnotenia budovy, 

na základe obhliadky, čo všetko sa nachádza v budove, teda aj čo sa nachádza  v pivničných 

priestorov. 

 Nová vlastníčka administratívnej budovy s.č. 114 od 20.12.2017 ak chcela, mala 

požadovať vypratanie sutín z pivničných priestorov budovy pri kúpe v roku 2017 od 

predchádzajúceho vlastníka Šefčíka a ak tak neurobila, budovu kupovala v takom  stave, v 

akom v tom čase bola a o danej skutočnosti, že v pivničných priestorov administratívnej 

budovy s.č. 114 sa sutina nachádza určite vedela a s touto ťarchou budovu aj od vlastníka 

Šefčíka dňa 20.12.2017 kúpila. 

 Obec Hladovka považuje žiadosť o vypratanie sutín po 41 mesiacov od nadobudnutia 

administratívnej budovy s. č. 114 žiadateľkou za bezpredmetnú. Obec Hladovka k predmetnej 

veci ďalej uvádza, že súčasná vlastníčka, žiadateľka o vypratanie sutín z pivničných priestorov 
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osobne, ani telefonicky nikdy nežiadala, tak ako to uvádza v žiadosti o vypratanie sutín zo dňa 

03.05.2021. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.177/2021 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o vypratanie sutín od Zdeny Maslákovej. 

b/ neschvaľuje žiadosť o vypratanie sutín od Zdeny Maslákovej, Hladovka 273. 

c/ súhlasí s textom správy a s odôvodnením, ktorá bude ako odpoveď odoslaná žiadateľke. 

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

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

• Žiadosť o napravenie škôd - Ľubomír Maslák 

 

 Starosta spracoval správu na žiadosť o napravenie škôd od Ľubomíra Masláka. Správa 

bola pred zasadnutím obecného zastupiteľstva v dostatočnej dobe zaslaná na preštudovanie 

poslankyniam a poslancom. Na obecné zastupiteľstvo dňa 4.6.2021 bol telefonicky pozvaný na 

20.00 hod. aj žiadateľ na základe, žiadosti, kde si vyžiadal, že pri prerokovaní jeho žiadosti 

chce byť osobne prítomný. Žiadateľ sa však nedostavil na  prejednávanie svojej žiadosti. 

 Pre objasnenie veci starosta uvádza: 

         Dňa 03.05.2021 bola Obci Hladovka doručená Žiadosť o napravenie škôd, ktorú podal p. 

Ľubomír Maslák, Hladovka 273, 027 13 Hladovka (ďalej len „žiadateľ“).  

 Obec vykonáva na svojom pozemku údržbu za účelom starostlivosti o verejné 

priestranstvo a to v lete kosí trávu a v zime  odhŕňa sneh z chodníka vedúci ku základnej škole 

malotraktorom Vega. Na základe podaného vysvetlenia zamestnanca pri týchto činnostiach 

nedošlo k poškodeniu plota a omietky rodinného domu.  

 V blízkosti rodinného domu sa v roku 2017 a v roku 2018 Obcou Hladovka realizovali 

dva projekty, ktoré na základe výsledkov z verejného obstarávania odovzdala obec na realizáciu 

výhercom na základe zmlúv o dielo a na základe odovzdania a prevzatia stavieb v zmysle 

zmluvy a to formou protokolu o odovzdaní staveniska na vykonanie diela. Dnes je začiatok 

júna 2021 a pre porovnanie  ako dôkaz dávam fotografie  č. 1 až 20, že obec v minulosti 2017 

a 2018 pri realizácii projektov nepoškodila plot a rodinný dom 52. Predkladám ako dôkaz 

fotografie č. 20 až 26 v akom stave je dnes oplotenie a rodinný dom. Stena rodinného domu ku 

chodníku je oveľa viac schátraná ako bola ku dňu odovzdania stavby posledného projektu 

19.09.2018. Omietka je už ¼ opadnutá, od základov rodinného domu je omietka po celej dĺžke 

namoknutá, omietka je zdutá a plot sa čoraz viac  rozpadá. 

 Obec Hladovka na stave ako sa dnes nachádza oplotenie a rodinný dom nenesie žiadnu 

vinu. Vplyvom poveternostných podmienok a pravdepodobne nezáujmom zo strany žiadateľa 

starať sa o rodinný dom je stav taký ako je fotografiách. Na rodinnom dome nie sú osadené 

rýny, voda po dažďoch steká po stenách ku základom rodinného domu  a vzniká čoraz väčšie 

znehodnocovanie nehnuteľnosti rodinného domu. 

 Obec upozorňuje, že od realizácie hore spomínaných stavieb ubehlo už niekoľko 

desiatok mesiacov (od poslednej 31 mesiacov) a dôkazy fotografií vyhotovených v čase 

realizácie stavieb dokumentujú, že k poškodeniu oplotenia a omietok na rodinnom dome 

nedošlo zo strany obce o to zvlášť, že obec nerealizovala horeuvedené stavby, ale ich realizovali 

firmy, s ktorými obec podpísala Zmluvy o dielo. Ak si žiadateľ chce po tak dlhej dobe 

uplatňovať nárok na napravenie škôd, nech si ich uplatňuje u zhotoviteľov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.178/2021 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o napravenie škôd od Ľubomíra Masláka. 
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b/ neschvaľuje žiadosť o napravenie škôd od Ľubomíra Masláka, Hladovka 273. 

c/ súhlasí s textom správy a s odôvodnením, ktorá bude ako odpoveď zaslaná žiadateľovi. 

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

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

 

• Výber miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad k 4.6.2021 

 

      Výber miestnych daní k 4.6.2021 je celkovo 98 %, čo predstavuje čiastku v sume 

28 956,94 Eur. Za pozemky obec k dnešnému dňu vybrala 4 847,48 Eur, za stavby 9 400,75 

Eur, za psa 724 Eur a za komunálny odpad 13 984,71 EUR.  Ešte je potrebné vybrať od 3 

daňovníkov miestne dane a poplatky. V troch prípadoch sa daňovníci odvolali a Obec 

Hladovka postúpila odvolania daňovníkov druhostupňovému odvolaciemu orgánu, ktorým je 

Finančná správa SR so sídlom v Banskej Bystrici. Do dnešného dňa nie je známy výsledok 

odvolania daňovníkov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.179/2021 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie týkajúce  sa výberu miestnych daní  a poplatkov za komunálny 

odpad k 4.6.2021. 

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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Zakúpenie techniky na OÚ 

 

     Obec zakúpila za malotraktor zametaciu metlu spolu so zberným košom v sume 2 960 Eur. 

Metla sa zakúpila z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia prác v starostlivosti o verejné 

priestranstva. Odskúšala sa s tým, že sa pozametali chodníky, cyklotrasa a pod. Šírka metly je 

150cm. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.180/2021 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie týkajúce  sa zakúpenia techniky na OÚ. 

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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psoch 

 

     Na základe dohody starostov v rámci ZMOHO, Obec Hladovka v zastúpení starostom obce 

podpísala Zmluvu o odchyte túlavých psoch. Obce majú v poslednej dobe problém s túlavými 

psami. Tento problém sa riešil už dlhšie, nenašla sa však firma, ktorá by to robila a ak sme našli, 

bola veľmi drahá. Na spoločnom stretnutí s konateľkou firmy Domáci miláčik s.r.o., Malá 

Lučivná 501, 026 01 Párnica  sa dospelo k dohode a starosta podpísal  s horeuvedenou firmou 

zmluvu na 1 rok na odchyt túlavých psov. Náklady sa skladajú z paušálu, ktorý sa vypočítava 

na základe počtu obyvateľov v obci, ktorý je vynásobený koeficientom 0,025 Eur. Tento 

príspevok sa uhrádza na začiatku roka a predstavuje čiastku na tento rok 315 Eur (1050 x 0,025 

Eur na mesiac x 12 = 315). Potom sa platí za každý odchyt psa. Obec bude platiť za výjazd a to 

0,30centov/1 km, čo predstavuje z Párnice tam a späť 110km x 0,30 - 33 Eur. Za odchyt 1 psa 
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je poplatok 50 Eur. V konečnom dôsledku obec za odchyt 1 psa zaplatí 83 Eur. Obec, ktorá 

vyberá  poplatok pri miestnych daniach za psa s určitosťou nebude postačovať na pokrytie 

nákladov za odchytenie túlavých psov. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.181/2021 - OZ 

a/ prerokovalo Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých psoch. 

b/ schvaľuje Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých psoch. 

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

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

•  Informácie o zvýšených nákladov na komunálny odpad, kuchynský odpad 

 

 Od 1.4.2021 Technické služby mesta Ružomberok zvýšili poplatky za komunálny 

odpad, manipuláciu a zber komunálneho odpadu. Nárast za zber komunálneho odpadu bol 

zvýšený o 35 % a za manipuláciu o 76%. Finančné prostriedky, ktoré sú schválené v rozpočte 

obce, určite nebudú postačovať. Otázka sa týka aj platby za kuchynský biologický odpad, kde 

obec od 1.6.2021 má mať uzavretú zmluvu s  organizáciou, ktorá  má odpad vyvážať. Obec je 

v jednaní  so   spoločnosťou ESPIK, kde  ročný poplatok by mal byť 1 728 Eur  za dva kusy 

nádob v objeme 120 lit. Vývoz v lete - každý týždeň, v zime každý druhý týždeň, cena za vývoz 

1 nádoby 15 Eur. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.182/2021 – OZ 

a/ prerokovalo informácie o zvýšených nákladov za komunálny odpad a kuchynský odpad.  

b/ berie na vedomie informácie o zvýšených nákladov za komunálny odpad a kuchynský odpad. 

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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Sčítanie obyvateľov v obci Hladovka 

 K 31.03.3021 môžeme konštatovať, že v obci Hladovka sa sčítali všetci obyvatelia 

obce.  

 

• Informácie o realizácií Územného plánu obce 

 

     Starosta už informoval o realizácii ÚPN Obce Hladovka v bode č. 4. Uvidíme, čo všetko 

nám prinesie, ak bude schválený nový stavebný zákon. Starosta informoval, že ak prejde 

čítaniami, tak už obec nebude vykonávať prenesené kompetencie na úrovni stavebného zákona. 

Táto kompetencia má byť obciam odobratá a premiestnená na okresné úrady, s čím obce 

a mestá nesúhlasia. Obec bude môcť ovplyvniť stavebnú činnosť v obci iba na základe 

Územného plánu obce. Preto je potrebné zo strany obce, keď robíme nový územný plán 

venovať tomu náležitú pozornosť, zapojiť do procesu občanov, firmy. Podľa pripomienok od 

občanov a firiem podľa doterajších skúsenosti občania nejavia zanietenosť alebo nápomocnosť 

pri tvorbe ÚPN. 

 

• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

Na obec bola dňa 18.03.2021 doručená žiadosť o prenájom bytu v Obci Hladovka od žiadateľky 

Andrey Vnenkovej, Lúčna 1101, 028 01 Trstená. Starosta uviedol, že  v súčasnosti 

nedisponujeme voľným bytom, preto žiadosť ostáva zaevidovaná v poradovníku.  



  

  
 
10 
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.183/2021 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelenie nájomného bytu Andrey Vnenkovej, bytom Trstená. 

b/ berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu Andrey Vnenkovej, bytom Trstená. 

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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Predĺženie Zmluvy o nájomnom byte Martinovi Hutlasovi 

  

 Je potrebne predĺžiť zmluvu Martinovi Hutlasovi, byt č. 7 z dôvodu, že k 30.06.2021 

mu končí zmluva na byt. Starosta informoval, že menovaný sa medzitým oženil, býva už 

s manželkou. Zmenu osôb v byte nahlásil na obecný úrad a obec mu vydala pre manželku ďalší 

kľúč od bytu. Pre zaujímavosť, obec pristúpila k opatreniu, že pri zmene nájomníkov mení 

bezpečnostné zámky, kľúče nie je možné rozrobiť iba na žiadosť obce a na podklade 

bezpečnostnej karty dokáže rozrobiť ďalší kľúč. S nájomníkmi nie sú žiadne problémy.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.184/2021 – OZ 

a/ prerokovalo predĺženie zmluvy na nájomný byt č. 7 Martinovi Hutlasovi.  

b/ schvaľuje predĺženie zmluvy na nájomný byt č. 7 Martinovi Hutlasovi do 31.12.2021. 

c/ poveruje starostu podpísaním Zmluvy o nájme obecného bytu č.7/2021. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

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

Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

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

 

• Schválenie/neschválenie preplatenie časti nákladov spojené s nahratím CD nosiča 

pre folklórnu skupinu pod vedením Daniela Kubicu. 

 

 Starosta informoval poslankyne a poslancov, že v najbližšej dobe  budú nahraté na CD 

nosiču goralské piesne folklórnej skupiny pod vedením Daniela Kubicu, Hladovka č.85. 

Starosta navrhol, aby obec prispela na refundáciu tej časti nákladov, ktorá bude spojená so 

spracovaním a výrobou CD nosiča. Obec dostane od folklórnej skupiny CD, ktoré bude mať na 

prezentáciu obce nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.185/2021 – OZ 

a/ prerokovalo schválenie/neschválenie preplatenie časti nákladov spojené s nahratím CD 

nosiča pre folklórnu skupinu pod vedením Daniela Kubicu. 

b/ schvaľuje preplatenie časti nákladov spojené so spracovaním a výrobou CD nosiča pre 

folklórnu skupinu pod vedením Daniela Kubicu, Hladovka 85.  

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 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

• Komisia na  ochranu verejného záujmu 

     Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Jozef Planieta predniesol, že starosta obce 

PhDr. Marián Brnušák splnil zákonom predpísanú povinnosť podania majetkového priznania  
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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. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č. 186/2021 – 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 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 poslancov. Návrh bol prijatý.  
 

• Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

     Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka  Anna Hutlasová, ktorá oboznámila 

poslankyne a poslancov s náplňou práce a činnosťou, na ktorú sa zameria v priebehu   

II. polroka 2021. Zo strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena plánu 

kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.187/2021-OZ 

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 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 poslancov. Návrh bol prijatý. 

Ad. 8 - Interpelácie poslancov 

 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 
Ad. 9 – Návrh na uznesenie 

      

     Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 10– 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: Jozef Planieta 

                       Peter Hulák 


