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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 01.04.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

 

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, správca farnosti Hladovka - Mgr. 

Miroslav Žmijovský 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

5. Prerokovanie odkúpenia pozemkov v lokalite Nad Grapou - Pozemky pod krížom.  

6. Rôzne 

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 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 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Korček 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.    
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 237/2022 - 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 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia.  

 

- Objednanie reťazovej trojhojdačky aj s prácou ku MŠ v hodnote 4 580 Eur. Realizácia 

do konca mája 2022. 

- Zakúpenie úsporných LED lámp na verejné osvetlenie v počte 35 kusov + príslušenstvo 

v hodnote  5995 Eur. V mesiaci máj 2022 bude vymenená nová skriňa na verejné osvetlenie 

spolu zo zapojením v celkovej hodnote cca 2 500 EUR. 

- Zvýšenie nákladov na  komunálny odpad pre obec o 19,91%. 

- Zakúpenie kuka nádob pre obyvateľov obce v počte 25 kusov v cene 1200 Eur.  

- Realizuje sa projekt cez MAS Orava na ZŠ Hladovka III. N.P. pod názvom 

„Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. Obec nemá odsúhlasené ešte 

verejné obstaranie, ale máme podpísanú zmluvu. Firma, ktorá vyhrala VO v roku 2019 obci 

oznámila, že ak chceme, aby to realizovali na základe Zmluvy o dielo č. 2/2019, tak len 

v mesiaci marec- apríl a ak nie, odstupujú od zmluvy. Za ten čas sa zmenili ceny a stavebný 

materiál ide stále hore a už teraz realizácia v zmysle zmluvy o dielo bude stratová. Ak sa 

dokončí posledná časť, bude ju potrebné ale aj celé poschodie skolaudovať. Tak máme 

ukončené celé III.N.P. ZŠ Hladovka. Pre budúcnosť je možný,  postupný presun materskej 

školy  do budovy základnej školy. 

- V apríli sa začne realizácia vysúťaženej zákazky „Úprava miestnej komunikácie Pod 

Kopanice“ a „Úprava miestnej komunikácie pod miestnym názvom Pozadomy smer ku k. ú. 

Suchá Hora“. Na budúci týždeň ešte  pred začatím prác, obec spolu s SPP vytyčujú trasy plynu. 

Bude potrebné vytýčiť elektrinu aj vodu. Zo strany obce bude potrebné zabezpečiť stavebný 

dozor. 

- Na základe povolenia boli na pozemkoch parcela C-KN č. 733 na dolnom konci Obce 

Hladovka spílené staré, suché jasene, ktoré sa dali popíliť na foršne a v súčasnej dobe sa 

vysušujú v sušičke. Následne z týchto dosiek sa vyrobí nová spovednica.  

- Vypracoval sa GP na pozemky parcela C-KN č.732, 733/1 a 733/2. Na základe 

uznesenia OZ č. 236/2022 a potrebných písomnostiach, obec Hladovka požiadala   Okresný 

úrad Námestovo, Odbor lesný a pozemkový o vyňatie na parcelu C-KN č. 733/2 na zastavanú 

plochu. Dôvodom vyňatia je skutočnosť, aby pozemok bol pripravený na stavbu či už 

prečerpávačky ČOV, detské ihrisko alebo na iný stavebný zámer. 

- Na základe stanovísk dotknutých organizácií, obec v spolupráci s obstarávateľom 

Územného plánu obce Hladovka firmou - Gočovci spolupracuje na ohraničení lokalít 

potrebných k príprave obvodov území určených  na zastavanie a území chatových oblastí.  

- Informácie  a z toho vyplývajúce úlohy pre obecný úrad – odídenci z Ukrajiny. 

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie 

príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú 

ubytovateľom vyplácať  samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.  

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, 

pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.   

Príspevok   sa poskytuje vo výške7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/92/20220330
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osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o 

fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. 

 

- Obec za zapojila do zbierky pre Ukrajinu, ktorú organizovala Charita -Trstená. Touto 

cestou starosta  poďakoval všetkým obyvateľom obce, že prispeli oblečením, ale hlavne 

trvanlivými potravinami, dekami, spacákmi a pod. Je zrejme,  že to nebola  posledná zbierka. 

- Obec si objednala plošinu u mesta Trstená na opílenie stromov a vyčistenie rýn na 

kostole. 

- Bol zaslaný projekt na ŽSK ohľadom vybudovania workotovej zostavy v hodnote 4 594 

Eur. ŽSK môže podporiť projekt čiastkou od 1 000 do 3 000 Eur. 

- Minulý týždeň obec zrealizovala vykopanie plota na cintoríne + práce na pozemku na 

nižnom konci – rozšírenie Tvorkového potoka  v časti toku smerom do rieky Jelešňa.  

Rozbúranie pivnice na pozemku a skalami spevnený breh potoka.  

- Od 31.3.2022 do 6.4.2022 sa v obci uskutoční zber opotrebovaných pneumatík. 

Následne obec zabezpečí ich odvoz a likvidáciu. 

- Obec objednala reklamné predmety v hodnote 1000 Eur. Dnes t.j. 1.4.2022 starosta 

prebral zásielku reklamných predmetov pre obec. 

- Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo čiastku na pomoc Ukrajincom – 

odídencom. Po dohode na ZMOHO na stretnutí  so starostami a primátormi dospeli k dohode, 

že príspevok bude podľa  počtu obyvateľov = 1 Euro na 1 občana. Finančná čiastka bude 

odoslaná na transparentný účet ORAVA na základe zmluvného vzťahu. 

- Práca na údržbe zelene na cintoríne a okoliu ZŠ Hladovka. 

- Spracovanie a zaslanie monitorovacej správy k projektu WIFI pre TEBA. 

- V mesiaci apríl, máj by sa mala zrealizovať oprava chodníka ku kostolu. Po dohode s p. 

farárom by sa mal odstrániť poškodený plot, odstrániť okrasné dreviny, odstránenie starej 

dlažby a obrubníkov, oprava potrubia pod chodníkom, odstránenie riečneho podkladu, 

navezenie nového podkladu, osadenie nových obrubníkov a položenie novej dlažby. P. farár 

predniesol, že by bolo potrebné súčasne pri rekonštrukcii chodníka rozobrať aj klenbu pri 

kostole, ktorá sa rozpadáva. Starosta skonštatoval, že predpokladané náklady na chodník sa 

odhadujú na cca 10 000 Eur. Pri rekonštrukcii klenby spolu s betónovým oplotením by sa 

náklady nemálo navýšili. Okrem iného je potrebné sa aj dohodnúť, v ktorých mesiacoch 

prebehne realizácia. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.238/2022 – 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 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad. 5 Prerokovanie odkúpenia pozemkov v lokalite Nad Grapou - pozemky pod krížom. 

 

     Starosta informoval, že jeden z dokladov, ktorý je potrebný ku kúpnopredajnej zmluve pre 

zápis do katastra nehnuteľnosti a ktorý si vyžaduje Okresný úrad Tvrdošín, odbor katastrálny 

je uznesenie OZ o schválení odkúpenia pozemkov -Nad Grapou a to parcela E-KN č. 9448 o 

výmere 728 m2, ktorej vlastníkom je Štefánia Motýľová, Hladovka 227 a parcela E-KN č. 9413 

o výmere 1482 m2, ktorej vlastníkom je v podiele 23/40 Štefánia Šikyňová, Suchá Hora 68 vo 

výmere 852,15 m2 a Ján Korček, Hladovka 58 v podiele 17/40, vo výmere 629,85 m2. Po 

konzultáciách s vlastníkmi a starostom bol dohodnutý  odpredaj pozemkov a dohodnutá cena 

pozemkov a to za 1m2/5 Eur. Odkúpenie pozemkov je potrebné z dôvodu, že na uvedených 

pozemkoch podľa geometrického zamerania je postavený kríž obce a spevnená plocha okolo 
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kríža. Do budúcnosti v rámci nového Územného plánu obce Hladovka je zámer postavenia 

vyhliadkovej veže, kaplnky na slúženie odpustovej sv. omše. Pozemky sa nachádzajú pri 

parcele E-KN č. 13205 a 13206, ktorých vlastníkom je SPF SR. Je to tzv. „široká medza“ 

a podľa nového Územného plánu Obce Hladovka sa s týmito parcelami počíta ako 

s prístupovou miestnou komunikáciou, chodníkom.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 239/2022 - OZ  

a/ prerokovalo odkúpenie pozemkov pod vybudovaným krížom pod miestnym názvom „Nad 

Grapou“. Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hladovka: 

parcela registra „E“ č. 9448 orná pôda 728 m2 od predávajúcej Štefánie Motýľovej  

v podiele 1/1, 

parcela registra „E“ č. 9413 orná pôda 1482 m2 od predávajúceho č. 2 Jána Korčeka 

v spoluvlastníckom podiele 17/40 a od predávajúcej č. 3 Štefánie Šikyňovej 

v spoluvlastníckom podiele 23/40, spolu v 1/1. 

Kúpna cena pozemkov bola stanovená vo výške 5,- €/m2 (slovom päť eur za jeden meter 

štvorcový). 

b/ schvaľuje odkúpenie pozemkov pod vybudovaným krížom pod miestnym názvom „Nad 

Grapou“. Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hladovka: 

parcela registra „E“ č. 9448 orná pôda 728 m2 od predávajúcej Štefánie Motýľovej  

v podiele 1/1, 

parcela registra „E“ č. 9413 orná pôda 1482 m2 od predávajúceho č. 2 Jána Korčeka 

v spoluvlastníckom podiele 17/40, od predávajúcej č. 3 Štefánie Šikyňovej 

v spoluvlastníckom podiele 23/40, spolu v 1/1. 

Kúpna cena pozemkov bola stanovená vo výške 5,- €/m2 (slovom päť eur za jeden meter 

štvorcový). 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 6 poslancov (Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Dušan 

Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 1 poslanec (Ján Korček). Návrh bol prijatý.  

 

 

Ad. 6 Rôzne 

 

V rôznom starosta podal informácie: 

• Kompletne pozemkové úpravy v obci Hladovka stagnujú. Zmluva je podpísaná. Dôvodom 

stagnácie je najprv Covid -19 a teraz Ukrajina. 

• V stredu 6.4.2022 o 13.00 hod. sa uskutoční vedenia ZŠ s MŠ Hladovka a starostu obce za 

účelom požiadavky pribratia ďalšej pracovnej sily do kuchyne na dohodu do 30.6.2022. 

•  Problémy s nájomcom Dávidom Sťahulákom. 

Menovaný nám neplatil nájom za jednoizbový byt od októbra 2021. Ale k dnešnému dňu má 

všetko vyrovnané včetne vyplateného nájmu do 30.júna 2022. 

•  Od 1.3.2022 máme novú pracovníčku, ktorá vykonáva stavebnú agendu pre obec Hladovka 

a je ňou Ing. Mária Novarová. Pre našu obec má vyhradený jeden deň v týždni-stredu. 

• Starosta oboznámil poslankyne a poslancov, že v blízkej budúcnosti bude potrebné vymeniť 

rozvádzač v areáli MŠ z dôvodu bezpečnosti a zlého technického stavu. Predpokladaná 

hodnota výmeny spolu s revíznou správou bola určená na 2000 EUR s DPH. 

• Obec uvažuje zakúpiť svahový mulčovač na pasoch v hodnote 4950 Eur. Svahový mulčovač 

by sa mal využívať na mulčovanie svahov po oboch stranách cesty, ktoré sa nachádzajú pri 

vstupe do obce Hladovka zo strany Vitanovej. Spoločnosť, od ktorej sa uvažuje odkúpenie 

svahového mulčovača príde svahový mulčovač predviesť a ak bude spĺňať kritéria obce, 

obec svahový mulčovač kúpi. 
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• Starosta informoval poslankyne a poslancov, že cez leto budeme musieť  oplechovať 

zabratie na moste na cyklotrase z dôvodu ochrany dreveného zábradlia pred zlým 

poveternostným počasím. 

• V mesiaci máj obec podľa možnosti pristaví v priestoroch ZŠ Hladovka 2 veľkoobjemové 

kontajnery. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.240/2022 – OZ 

a/ berie na vedomie informácie podané starostom obce v bode „rôzne“. 

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.  

 

 

• Kontrolórkou obce bola predložená „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021“ Správa tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.241/2022 – OZ 

a/ prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021. 

b/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 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 - 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: Ján Korček 

                       Peter Hulák 


