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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 18.01.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Peter Hulák 

  Jozef Planieta S 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatová 

   

Neprítomný: Ján Korček- PN 

       Dušan Kalis - PN 

 

Ďalší prítomní: Mgr. Helena Harmatová - zapisovateľka 

 

 

 Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

5. Prerokovanie Správy k vyhodnoteniu pripomienkového konania a o postupe obstarávania 

Zadania pre Územný plán obce Hladovka a schválenie Zadania pre Územný plán obce 

Hladovka v zmysle § 20, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znené neskorších predpisov a na základe stanoviska podľa § 20, 

ods. 5 stavebného zákona č. OU-ZA-OVBP1-2022/009271-004, zo dňa 17.01.2022 

k zadaniu pre Územný plán obce Hladovka. 

6. Schválenie zámeru výstavby pre verejne účely novovzniknutého pozemku CKN č. 733 na 

základe GP. 

7. Interpelácie poslancov  

8. Návrh na uznesenie 

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 5 a teda 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom obecného zastupiteľstva  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 5 poslancov ( Jozef Planieta, 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  
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Ad 2:  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Planieta, Mária Skorušová 

     Za zapisovateľku: Mgr. Helenu Harmatovú 

 

Ad.3 Kontrola plnenia uznesení  

          Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí starosta konštatoval, že boli 

splnené všetky uznesenia.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 233/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Jozef Planieta, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4 -  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

 

• Realizácia  spoločenskej akcie „ Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri 

príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva 

Slovenska“, ktoré sa konalo 6.1.2022 v kostole Hladovka. Starosta sa poďakoval všetkým, 

ktorý sa zapojili do spoločnej akcie tak  muzikantom ako aj spevákom. Osobne sa starosta 

poďakoval vdp. Mgr. Miroslavovi Žmijovskému, poslankyni Anne Harmatovej, poslancovi 

Stanislavovi Bušovi, Ing. Miroslavovi Jurčiemu a Mgr. Zuzane Jurčiovej za strimovanie do 

sociálnych sieti.  

• Bola vykonaná súťaž na zhotoviteľa diela“ Úprava miestnej komunikácie v obci Hladovka 

Pozadomy – časť  k.ú. S. Hora“. Predpokladaná cena za dielo bola krycím rozpočtom určená 

v sume 74 423,03 Eur s DPH a  vysúťažená cena bola  v hodnote 58 996,92 Eur s DPH. 

S víťazom z verejného obstarávania - fa. Janex DS, s.r.o., 027 12 Vitanová 202 bola 

podpísaná Zmluva o dielo č. 1/2022. Dielo by sa malo zrealizovať do 31.05.2022. Zo strany 

obce bude potrebne  dotiahnuť stavebné povolenie a pred samotnou realizáciou vymeranie 

všetkých sietí na ulici.  

• Zakúpil sa počítač, zvuková karta a príslušenstvo v sume 1 408,89 Eur na vytváranie 

záznamov pre obec a na strimovanie sv. omší z farnosti Hladovka. Zodpovedný za majetok 

obce je Ing. Miroslav Jurči. 

• Starosta informoval poslankyne a poslancov, že obci boli navýšené platby za energie a to 

elektrickej energie zo 601 Eur na 1223 Eur, plyn 263 Eur na 373 Eur. Z uvedených dôvodov 

od 4.1.2022 obec pristúpila k obmedzenému svieteniu v obci Hladovka t.z.  že od cca 23.30 

hod. do 03.30 hod. sa verejné osvetlenie v obci vypína. Len pre zaujímavosť, obec ušetrí na 

verejnom osvetlení pri uvedenom vypnutí cca 52 kW za noc. Starosta oboznámil poslancov 

s uvedenou výlukou – nesvietením verejného osvetlenia v čase od 23.30 hod. do 03.30 hod. 

• Obec na základe „Rozhodnutia na výrub drevín“, ktoré vydala Obec Vitanová ako miestne 

príslušná obec  k výrubu drevín jaseňov rastúcich v intraviláne obce na parcele EKN 

č.13255/2 z dôvodu, že dreviny sú suché, polámané a ohrozujú život a majetok našich 

občanov. Jasene sa popília na dosky, vysušia a poslúžia farnosti na zhotovenie novej 

spovednice v kostole Hladovka. 

• Obec pracuje na vysporiadavaní pozemkov SPF, ktorý je v správe Slovenskej republiky. 

• Obec vykonáva zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych 

komunikácií. 

• Boli zakúpené palety, spojovací materiál a fólie na vytvorenie klziska pri ZŠ Hladovka. 

Poďakovanie patri Šimonovi Greštiakovi za celú organizáciu a zamestnancovi, ktorý 



 
 
3 
 

pravidelne,  keď boli mrazy zalieval vodou. Obec na nákup uvedeného materiálu poskytla 

finančné prostriedky z obecného rozpočtu vo výške 250,- Eur.  

• Je obdobie podávania zmien a spracovania daňových priznaní od občanov k 31.1.2022. 

• Príprava VO na realizáciu diela „Úprava miestnej komunikácie Pod kopanicami“. 

Predpokladaná cena bola rozpočtom stanovená na 11 925,99 Eur. 

• Pripravuje sa rozpočet na zregulovanie  Ľadvičieho potoka v úseku Ľubomír Harmata 

a pozemku CKN č.932 a 933 po tok rieky Jelešňa. Predpokladaná čiastka po spevnení celého 

brehu lomovým kameňom 385 ton predstavuje čiastku 15 500 Eur. 

• Obec spracovala a odoslala na Okresné riaditeľstvo HaZZ Dolný Kubín „Ročný výkaz HJ 

DHZO Hladovka za rok 2021“. Snahou obce a DHZO je, aby TATRA 148 prešla do 

osobitnej evidencie MV SR -  ako špeciálne vozidlo. Obec čaká na súhlasné stanovisko DPO 

SR. Jedna z veci je odhlásenie Tatry 148 z evidencie vozidiel. TATRE 148 CAS končí STK 

o 2 mesiace. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 234/2022 - OZ  

a/ berie na vedomie správu starostu o činnosti obce.  

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  

Za: 5 poslancov (Jozef Planieta, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad.5 -  Prerokovanie Správy k vyhodnoteniu pripomienkového konania a o postupe 

obstarávania Zadania pre Územný plán obce Hladovka a schválenie Zadania pre Územný 

plán obce Hladovka v zmysle § 20, stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znené neskorších predpisov a na základe stanoviska 

podľa § 20, ods. 5 stavebného zákona č. OU-ZA-OVBP1-2022/009271-004, zo dňa 

17.01.2022 k zadaniu pre Územný plán obce Hladovka. 

 

     Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo, že v zmysle zákona č. 226/20011 Z.z. 

o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v termíne od 

15.01.2022 do 28.2.2022 je potrebné, aby Obec Hladovka podala žiadosť na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce Hladovka. Je to náročný proces na administratívu 

a získanie všetkých potrebných vyjadrení a stanovísk. Dňa 17.1.2022 bolo obci Hladovka 

zaslané posledné, veľmi dôležité, kladné stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby 

a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania (ďalej len „Oddelenie územného 

plánovania“) podľa § 20 ods.6 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších  predpisov k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú 

sa žiadosť o poskytnutí vzťahuje. Jednu z príloh tvorí aj uznesenie obecného zastupiteľstva, 

ktorým je potrebné schváliť „Zadanie pre územný plán obce Hladovka“. Starosta prečítal 

stanovisko Oddelenia územného plánovania č. OU-ZA-OVBP1-2022/009271-004. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 235/2022 - OZ  

a/ prerokovalo Správu k vyhodnoteniu pripomienkového konania  o postupe obstarávania 

návrhu „Zadania pre Územný plán obce Hladovka“, ktorú vypracoval Ing. arch. Dávid Goč, 

osoba spôsobilá obstarávať ÚPP a ÚPD, preukaz č. 395.  

b/ schvaľuje „Zadanie pre Územný plán obce Hladovka“ v zmysle § 20, odst. 7,  stavebného  

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov a na základe stanoviska podľa §20, ods. 5  stavebného zákona  č. OU-ZA-OVBP-

2022/009271-004 k  Zadaniu pre Územný plán obce Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov  
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Za: 5 poslancov (Jozef Planieta, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad. 6. - Schválenie zámeru výstavby pre verejne účely novovzniknutého pozemku CKN č. 

733 na základe GP. 

     Starosta informoval poslancov, že koncom roka 2021 ale aj v posledných dňoch sa jeho 

pozornosť  sústreďuje na obecné pozemky na dolnom konci obce Hladovka. Keď sa v decembri 

čistil tok rieky Jelešne,  všetok materiál sa navážal na uvedené pozemky. Celkovo sa do 

dnešného dňa naviezlo 38 tatier. Do budúcnosti plánuje obec tieto pozemky využiť na 

postavenie verejných plôch na parkovanie áut, poprípade postavenie detského ihriska 

s preliezkami, alebo na výstavbu prečerpávačky ČOV Hladovka. Obec chce požiadať Okresný 

úrad Námestovo, lesný a pozemkový odbor o zmenu kultúry novovzniknutého pozemku na 

základe GP č.36433730-6/2022,  CKN parc.č. 733/2 z TTP na zastavané plochy a nádvoria 

alebo na ostatne plochy. Z toho dôvodu je potrebne, aby Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer 

výstavby pre horeuvedené účely. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 236/2022 - OZ  

a/ prerokovalo zámer využitia pozemku CKN č. 733/2 na možnú výstavbu prečerpávačky ČOV 

Hladovka, poprípade postavenie detského ihriska s preliezkami alebo využitie  verejných plôch 

na vytvorenie parkovacích miest pre autá.  

b/ schvaľuje zámer využitia pozemku CKN č. 733/2 na možnú výstavbu prečerpávačky ČOV 

Hladovka, poprípade postavenia detského ihriska s preliezkami alebo využitie  verejných plôch 

na vytvorenie parkovacích miest pre autá.  

Za: 5 poslancov (Jozef Planieta, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Stanislav 

Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad.7 Interpelácie poslancov 

 

Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety. 

 

Ad. 8 Návrh na uznesenie 

    

  Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

 

Ad. 9  – 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 

             Mária Skorušová 


