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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 09.07.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:   

      Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

   

 

Ďalší prítomní:  

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 
5. Rôzne: 

• Realizácia miestnej komunikácie Pozadomy 

• Úprava miestnej komunikácie v úseku Mária Chovančáková smer Karol Chovančák 

• Akcia – Projekt Zámok a vidiecka chata – nový priestor v Slovensko-poľskom 

pohraničí 

• Odpustová slávnosť 8/2021 

• Oprava miestnej komunikácie Petrek – Maslák 

• Sťažnosť Matúša Huláka – neskosenie pozemku C-KN č.938/65 a 938/66 

• Sťažnosť Ľubomíra Šprláka, Hladovka 278 o zastavenie rekonštrukcie RD Hladovka 

151 

• Informácie o zvýšení nákladov obce za komunálny odpad o 15% od 1.7.2021 

• Iné. 

6. Interpelácie poslancov  

7. 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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Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  

 

Ad. 2  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Anna Harmatová, Mária Skorušová 

     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. 188/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad.4  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia 

• Starosta informoval, že v príprave Územného plánu obce Hladovka sa pokračuje 

v zmysle plánu realizácie. Požadujú sa stanoviská, ktoré sú potrebné k zrealizovaniu podkladov 

pre vyhotovenie ÚPN Hladovka. Dotknuté orgány verejnej správy zasielajú stanoviská 

oneskorené, častokrát až po urgencií. Podľa informácií realizátora je to však v norme. Proces 

je zdĺhavý ale pre budúcnosť obce  a jej obyvateľov nevyhnutný. 

• Obec pracuje na podkladoch vyhotovenia projektu kanalizácie v obci. Je potrebné 

zamerať a vyriešiť dolný koniec, kde sa bude napájať a kadiaľ pôjde kanalizácia. Ako sme 

spomínali, predpoklad dokončenia projektovej dokumentácie je koniec roka 2021.  Následne sa 

bude pokračovať v územnom a stavebnom povolení. Je potrebné všetko pripraviť, aby sa mohli 

žiadať finančné prostriedky  z fondov EU. 

• Pokračuje sa v údržbe verejných priestranstiev, hlavne v kosení cintorína, v okolí 

miestnych komunikácii, cyklotrasy a iných. 

• Zhromažďujú a kompletizujú sa dokumenty potrebné k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia na zrealizovaný projekt: „Vybudovanie priestorov učební na III.NP ZŠ s MŠ 

Hladovka – stred. 

• Sumarizujú sa doklady, ktoré si vyžiadal SPF Košice ohľadom vysporiadania 

pozemkov v rámci intravilánu obce Hladovka. Jedná sa o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve SPF 

a nachádzajú sa pod miestnymi komunikáciami v obci a na cintorínoch. 

• Obec od 1.7.2021 do 31.12.2021 získala z úradu práce na dobrovoľnícku činnosť 

Annu Petrákovú. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 189/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce o plnení úloh rozvoja obce. 
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Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý 

 

Ad.5 Rôzne 
 

• Realizácia miestnej komunikácie Pozadomy 

 

     Na základe zmluvy o dielo sa realizácia „Úprava miestnej komunikácie v Obci Hladovka 

pod miestnym názvom Pozadomy - stred“ už ukončuje.  

Stavbu realizuje fa. Janex Ml., s.r.o., Vitanová. 

Starosta uviedol, že na úpravu miestnej komunikácie bol navezený makadam  celkovo 746,93 

tón /plánované bolo 496 tón/z toho dôvodu vzniknú nadnáklady. Šírka miestnej komunikácie 

bola upravená na 6 m. Starosta navrhol poslancom, aby si po zasadnutí urobili obhliadku 

uvedenej stavby. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 190/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie  informáciu o „Úprave miestnej komunikácie Pozadomy –stred“. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý 

 

• Úprava miestnej komunikácie v úseku Mária Chovančáková r. Beľová 281 smer 

Karol Chovančák 196 

 

     Na základe podnetu občanov ako je zničený asfalt aj s podložím na miestnej komunikácii od 

Márie Chovančákovej až po cintorín,  starosta informoval poslancov, že bude potrebné 

v najbližšej dobe vyfrézovať miestnu komunikáciu v šírke 1,50 m- 1,70 m v dĺžke  cca 450 m,  

naviesť časť makadamu, kde ho bude nedostatok,  vyasfaltovať a vyspádovať smerom ku 

rigolu. Starosta uviedol, že hodnota opravy by mala byť vo výške cca 15 000 Eur s DPH. 

Ak by hodnota bola väčšia rieši to s poslancami. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 191/2021 - OZ  

a/ prerokovalo „Úpravu miestnej komunikácie v úseku Mária Chovančáková r. Beľová č.281 

smer Karol Chovančák č.196 

b/ schvaľuje „Úpravu miestnej komunikácie v úseku Mária Chovančáková r. Beľová č.281 

smer Karol Chovančák č.196 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý 
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• Akcia – Projekt Zámok a vidiecka chata – nový priestor v Slovensko-poľskom 

pohraničí. 

 

     Obec ako poslednú časť v rámci projektu organizuje akciu na deň 1.8.2021- stretnutie 

s družobnou Gminou  z Poľska Dobczyc ako hlavným partnerom v počte 50 účastníkov  a 50 

účastníkov z našej obce. Stretnutie sa uskutoční v kultúrnom dome v Obci Hladovka, kde sa 

všetkým účastníkom poskytne občerstvenie.  Okrem iného vystúpi folklórny súbor, na plátne 

sa premietne celá akcia stavania mája zo dňa 30.4.2021,  ktorá sa  mala uskutočniť  za účasti 

partnera z Poľska Dobczyc avšak kvôli pandémickej situácii to nebolo možné.  

V rámci tejto akcie starosta uviedol, že sa organizuje aj „Deň rodiny“ pri základnej škole, kde 

budú pozvaní všetci obyvatelia obce, ktorým sa pripraví občerstvenie spolu s guľášom a pre 

detí sú pripravené atrakcie, tak ako to bolo schválené aj v rozpočte obce.  
 

• Odpustová slávnosť v auguste 2021 

 

     Starosta informoval poslancov, že po dohode s našim p. farárom sv. omša „pri kríži“ je 

naplánovaná na 22.8.2021 a po sv. omši bude  pre pútnikov zabezpečené občerstvenie.  

Zároveň poprosil poslancov a zamestnancov OU Hladovka o pomoc pri realizácii celej akcie. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 192/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie  informáciu o uskutočnení kultúrnych akcií: „Projekt Zámok a vidiecka 

chata – nový priestor v Slovensko-poľskom pohraničí “zároveň „Deň rodiny“ a odpustovú 

slávnosť „pri kríži“. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov ( Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý 

 
 

• Oprava miestnej komunikácie Petrek – Maslák 

 

     Starosta predniesol požiadavku Mareka Gazdíka, ktorý požaduje spolupodieľať sa na 

vyasfaltovaní časti miestnej komunikácie pri Jelešni. On sám chce prispieť na to, čo ma slúžiť 

všetkým aj keď si je  vedomý, že sa pričinil na znehodnotení časti komunikácie. 

Je potrebné vyriešiť aj  spevnenie brehu betónom v okolí Jelešne, aby sa okraj koryta 

nestrhával. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.193/2021 - OZ  

 

a/ doporučuje starostovi prerokovanie podmienok s Marekom Gazdíkom pre  asfaltovanie 

miestnej komunikácie pri Jelešni a zároveň vstúpiť do jednania s Marekom Gazdíkom o  

nevysporiadané pozemky pod komunikáciou, nakoľko sú na LV menovaného. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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• Sťažnosť Matúša Huláka – neskosenie pozemku C-KN č.938/65 a 938/66 

 

     Na obecný úrad bola dňa 30.6.2021doručená sťažnosť od Matúša Huláka na p. Oľgu 

Šprlákovú Hladovka 111 ako užívateľku E-KN parcely č.4980/1 za nepokosenie si svojho 

pozemku susediaceho s jeho pozemkom z dôvodu, že z neho vychádzajú rôzne hlodavce a peľ 

z vysokej buriny spôsobujúci zdravotné problémy ich mal. synovi. 

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 vyzve vlastníkov 

pozemku E-KN č. 4980/1 na vykosenie do termínu 12.8.2021.Vlastníkmi pozemku je 

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

vlastníčka /užívateľka / Oľga Šprlákova , Hladovka 111.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.194/2021 - OZ  

a/ prerokovalo sťažnosť Matúša Huláka, Hladovka 344 na p. Oľgu Šprlákovú Hladovka 111 

b/ schvaľuje vyzvať vlastníkov pozemkov na vykosenie zaburineného pozemku E-KN č.4980/1 

v k. ú. Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Sťažnosť Ľubomíra Šprláka, Hladovka 278 o zastavenie rekonštrukcie RD 

Hladovka 151 

 

     Uvedená sťažnosť bola na obec doručená 8.6.2021, kde menovaný Ľubomír Šprlák žiada 

o okamžité zastavenie rekonštrukcie rodinného domu pod s.č.151 postaveného na parc. reg. C 

č. 672/5. Ako dôvod uvádza, že majiteľ nemá súhlas ani jedného zo susedov, nevykonáva 

rekonštrukciu rodinného domu, ale vykonal nadstavbu rodinného domu,  nemá pod rodinným 

domom vysporiadané pozemky, strecha presahuje nad jeho pozemok. V skratke uviedol, že 

hrubo porušil stavebný zákon a jeho vlastnícke práva. 

Na základe žiadosti starosta uviedol, že ako orgán štátneho stavebného dohľadu, vykonal 

28.6.2021 dohľad na uvedenej stavbe a konštatoval, že nebolo porušené oznámenie ani 

zasiahnuté vzťahy vlastníkov susedných nehnuteľností. Obec totižto vydala 5.6.2012 pod 

č.200/2012 Oznámenie v ktorom sa vyjadrila, že nemá námietky voči vykonaniu stavebných 

úprav na rodinnom dome č.151.  

Pozemky je potrebné riešiť s vlastníkom danej nehnuteľností. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.195/2021 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť podanú Ľubomírom Šprlákom Hladovka 278 

b/ berie na vedomie žiadosť podanú Ľubomírom Šprlákom, Hladovka 278 na okamžité 

zastavenie rekonštrukcie rodinného domu Hladovka č.151 a tiež vyjadrenie zo strany obce. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 
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• Informácie o zvýšení nákladov obce za komunálny odpad o 15% od 1.7.2021 

 

     Starosta podal informáciu, že od 1.7.2021 prichádza opätovne zvýšenie nákladov na odvoz 

komunálneho odpadu o 15%. 

Už 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%.  

Jedným z dôvodov je, že Technické služby Ružomberok zavreli skládku a zmiešaný komunálny 

odpad sa odváža a ukladá v Prešove. 

Finančné prostriedky schválené v rozpočte obce, určite nebudú postačovať. 

Čo sa týka veľkoobjemových kontajnérov obec zabezpečí začiatkom augusta veľkoobjemové 

kontajnéry, ktoré budú pristavené v areáli základnej školy. Rozdiel oproti minulým rokom je , 

že odpad sa musí roztriediť na „odpad vhodný na energetické zhodnotenie a nevhodný“. Cena 

za odvoz, prenájom kontajnérov a uloženie je vysoká cca 5 000 Eur.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.196/2021 - OZ  

a/ prerokovalo informácie o zvýšených nákladov za komunálny odpad.  

b/ berie na vedomie informácie o zvýšených nákladov za komunálny odpad od 1.7.2021 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav Buš).  

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

• Iné 

      

     Starosta podal informáciu o tom, že objednal maliarov na vymaľovanie 2 miestnosti 

a chodby na obecnom úrade a zároveň vymaľovanie chodby a urobenie cokla v obecnej 

bytovke s.č. 198. 

 

 

Ad. 6 - Interpelácie poslancov 

 

     Poslankyňa Anna Harmatová uviedla, že by bolo potrebné opäť osloviť Povodie Váhu, aby 

sa upravilo - vybagrovalo koryto Jelešne z dôvodu   nánosov štrku. 

Starosta uviedol, že informoval o tom už p. Okála z Povodia Váhu. 

 

Ad. 7– 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: Anna Harmatová 

                       Mária Skorušová 


