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Prítomní poslanci (podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice): 
Martin Jandura – zástupca starostu 
Dušan Hajdučiak 
Jozef Chrenek 
Ing. Matej Jandura 
Ing. Ľubomír Jurčo 
Peter Leginus 
Mgr. Magdaléna Pilarčíková 
JUDr. Slavomír Tekeľ  
Mário Žák 
Ďalší prítomní: 
JUDr. Alojz Lajčin – starosta obce 
Ing. Lucia Klimeková – pracovníčka obecného úradu 
Michal Ištok 
Tomáš Dvorský 
Edita Dvorská 
pán Uhliarik 

Poslancom bol doručený nasledovný program rokovania zastupiteľstva: 

1.    Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“). 
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
3.    Schválenie programu rokovania OcZ. 
4.    Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.  
5.    Interpelácie poslancov OcZ.       
6.    Vykonanie projektu  „Jednoduchých pozemkových  úprav Zástudená – Lazy.  
7.    Dofinancovanie zákazky „Odstránenie havarijného stavu  strechy ZŠ Habovka“. 
8.    Návrh členského príspevku na rok 2019 pre oblastnú organizáciu  cestovného ruchu Klaster  
       ORAVA. 
9.    Územný plán obce Habovka – návrh riešenia. 
10.  Rôzne. 
11.  Žiadosti. 
12.  Návrh na uznesenie. 
13.  Záver zasadnutia OcZ. 

Bod č. 1: Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“). 

Starosta obce Habovka JUDr. Alojz Lajčin otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných 
poslancov na rokovaní obecného zastupiteľstva a ďalších prítomných hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 9 poslancov, obecné zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné.   

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Starosta obce Habovka JUDr. Alojz Lajčin nominoval do návrhovej komisie Petra Leginusa, Ing. Ľubomíra 
Jurča a Mgr. Magdalénu Pilarčíkovú. Ďalej starosta obce určil overovateľov zápisnice Dušana Hajdučiaka 
a Jozefa Chreneka a zapisovateľa zápisnice – Ing. Luciu Klimekovú. 
Poslanci k návrhu nepredložili iný návrh. Následne starosta obce JUDr. Alojz Lajčin dal hlasovať za voľbu 
návrhovej komisie.  
 

U z n e s e n i e   č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo  obce Habovka volí: 

Návrhovú komisiu v zložení:                                       Peter Leginus, 
                                                                                     Ing. Ľubomír Jurčo, 
                                                                                     Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Habovka určuje, 
overovateľov zápisnice: 
                                                                                     Dušan Hajdučiak, 
                                                                                     Jozef Chrenek. 
zapisovateľa:                                                              Ing. Lucia Klimeková. 
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Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura,  Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 3: Schválenie programu rokovania OcZ. 

Starosta obce predložil na schválenie program ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva:      

-    informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ, 
-    interpelácie poslancov OcZ,      
-    vykonanie projektu  „Jednoduchých pozemkových  úprav Zástudená – Lazy,  
-    dofinancovanie zákazky „Odstránenie havarijného stavu  strechy ZŠ Habovka“, 
-    návrh členského príspevku na rok 2019 pre oblastnú organizáciu  cestovného ruchu Klaster ORAVA, 
-    územný plán obce Habovka – návrh riešenia, 
-    rôzne, 
-    žiadosti, 
-    návrh na uznesenie, 
-    záver zasadnutia OcZ. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci s návrhom na doplnenie programu rokovania OcZ : 

- poslanec Peter Leginus, ktorý žiadal, aby boli do Rady školy delegovaní noví členovia,  
- poslanec Mário Žák žiadal schváliť plán zasadnutí OcZ, 
- poslanec JUDr. Slavomír Tekeľ žiadal schváliť vyhotovovanie a zverejňovanie audiovizuálnych nahrávok zo   
  zasadnutí OcZ. 
 
K tomuto návrhu sa starosta obce vyjadril, že sa s nimi budeme zaoberať v bode „Rôzne“ programu rokovania. 
Následne dal hlasovať za schválenie programu rokovania OcZ.  

U z n e s e n i e  č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje:  
program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus,  JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura,  Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 4: Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ. 

     Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin v tomto bode informoval prítomných, že v uplynulom období sa udiali 
nasledovné udalosti a skutočnosti:  
Projekt na zabezpečenie kompostérov pre domácnosti – starosta uviedol, že spoločný projekt Združenie miest 
a obcí Hornej Oravy bol úspešný. Do konca januára 2019 bolo potrebné odovzdať kompostéry domácnostiam. 
Na našu obec pripadlo 141 kompostérov, čo pokrylo približne 45 % domácností našej obce. Rozdelili sa do 5 - 6 
a viac členných domácností (pre informáciu naša obec má až 101 domácností 6 a viac členných).  Spoločne 
s kompostérmi bola do domácnosti distribuovaná aj brožúrka ku kompostovaniu.  
     V dňoch 16.01.2019 od 09.30 hod. až 18.01.2019 do 15.00 hod. bola v našej obci vyhlásená mimoriadna 
situácia – snehová kalamita, zasadal krízový štáb, boli prijaté mimoriadne opatrenia, zasielali sa hlásenia na 
Okresný úrad. Všetko bolo pozitívne zvládnuté, vyúčtované, finančné prostriedky nám budú refundované 
štátom. 
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     Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor v objeme cca 150.000 Eur, obec sa 
podieľa 5 %. Do pol roka by sme k tomu už mohli vedieť výsledky. 
     Začala sa rekonštrukcia administratívnej budovy, stavebná firma prebrala stavbu v novembri 2018. Pracujú na 
zateplení pivničných priestorov. Pred budovou bol namontovaný dočasný pútač s informáciami o financovaní 
projektu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka“.   
     Pracuje sa na podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt protipovodňovej ochrany, kde 
v súčasnej dobe sa dopĺňajú stanoviská pre Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie 
k vydaniu povolenia na vodné stavby: „Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka, objekty: SO1-
rekonštrukcia úpravy koryta toku Blatná, SO2 – retenčný priestor na toku Blatná, SO3 – retenčný priestor na 
Kobyľom potoku“.  
     Bol som požiadaný obyvateľkou našej obce o vypílenie stromov v okolí cintorína, nakoľko lístie a konáre 
znehodnocujú hroby. Je to v správe Pozemkového spoločenstva bývalých urbárskych spolumajiteľov obce 
Habovka, preto sme požiadali predsedu  o prešetrenie a následné vypílenie stromov, ktoré ohrozujú oplotenie, 
hrobové miesta. 
      Z ÚPSVaR Námestovo (úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) nám boli schválené dva projekty od 
01.03.2019 a to „Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j zákona č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 
poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, kde nám bola schválená a bude 
zamestnaná jedna osoba na 9 mesiacov. Európsky sociálny fond a štátny rozpočet sa na príspevku podieľa 80 % 
a obec 20%. Na druhý projekt „Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu  nám boli schválení  
2 pracovníci na 6 mesiacov, 4 hodiny denne. Všetko je financované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho 
rozpočtu. 
      Blížia sa nám prezidentské voľby, ktoré budú pravdepodobne dvojkolové, prvé kolo 16.03.2019, druhé kolo 
30.03.2019. Voľby budú v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., volebná miestnosť školská jedáleň. Dňa 25. mája sa 
budú konať voľby do európskeho parlamentu.  
     Stavebnej komisii boli poslané dve verzie stavebných úprav domu smútku. Komisia obidve verzie 
prerokovala a odsúhlasili druhú verziu s pohľadom spredu z prvej verzie. Bol oslovený aj pán farár, ale povedal, 
že on to necháva na našom rozhodnutí. 
     Bola spracovaná žiadosť v spolupráci s Máriom Žákom o finančný príspevok Nadácie poštovej banky pre 
nápad Oddychovo náučná cesta Borčák v rámci programu „Grantový program Nápad pre 3 generácie_2018“. 
Prišla odpoveď, že prijali a posúdili našu žiadosť, nápad, že je veľmi zaujímavý, avšak sa rozhodli podporiť iné 
žiadosti. 
     Podali sme žiadosť v zmysle § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline o zaradenie Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Habovka do kategórie „B“, ktorej bolo vyhovené. 
     Dostali sme ďakovný list od Spojenej školy internátnej z Námestova za sponzorský dar, nakoľko aj z našim 
príspevkom sa im podarilo získať pre deti peknú sumu. 
     Bola nám schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Wifi pre teba v obci Habovka“ 
a začal sa proces uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Bola schválená suma 
11616,12 Eur, obec sa na tejto sume podieľa výškou 580,51 Eur a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu sumou 11035,31 Eur. 
     Mal som rokovanie so zástupcami Technických služieb Ružomberok, kde nám boli podané informácie, že 
životnosť skládky odpadov postupne končí a kapacita môže byť naplnená na konci roka 2019. Nie je im zatiaľ 
jasné či nadriadené orgány povolia  navrhnuté technické opatrenia na predĺženie životnosti. Vyvinuli už určité 
aktivity, tak aby po uzavretí skládky TKO zvládli nakladanie s odpadom v regióne. Na základe všetkých 
aspektov, ktoré súvisia s nakladaním odpadu nám oznamili, že zvyšujú ceny zberu komunálneho odpadu o 7%. 
Naša obec zatiaľ nebude obyvateľom zvyšovať poplatky v tomto roku za odvoz komunálneho odpadu. 

Starosta obce viac informácií nepredložil a preto sa pokračovalo v ďalších bodoch rokovania.  
 

U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 
b) informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ. 
 
Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
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Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 5: Interpelácie poslancov OcZ.   

Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje interpelácie. Ako prvý sa 
prihlásil poslanec Peter Leginus, ktorý poprosil starostu, aby sa stavebná komisia zaoberala čiernymi stavbami 
a skládkami dreva na obecných pozemkoch a navrhla riešenie tejto situácie. Vyjadrenie stavebnej komisie po 
predložení návrhov, parciel, lokalít a miest, kde sa čierne skládky nachádzajú. Návrhy budú zaslané stavebnej 
komisii na prerokovanie. 
Poslanec Dušan Hajdučiak sa spýtal starostu obce, ako je to s vydávaním povolenia na výrub dreva a či by nebolo 
dobré poveriť niekoho, aby určoval a kontroloval miesto výrubu. Vyjadrenie starostu obce k uvedenej interpelácii 
bolo nasledovné : Obec Habovka v žiadnom prípade nebude vydávať povolenia na výrub, nakoľko obec nemá 
prístroj k určeniu a zameraniu vlastníckych vzťahov k danej parcele na mieste a tie časti, ktoré sú vhodné 
k vydaniu povolenia v súčasnej dobe prechádzajú alebo získava nájom Pozemkové spoločenstvo bývalých 
urbárskych spolumajiteľov obce Habovka. 
Poslanec Mário Žák predniesol návrh, aby sa skúsili povymieňať pozemky pod Závozom so Štátnymi lesmi 
TANAP-u a či by bolo možné premiestnenie detského ihriska bližšie k Fit ihrisku. Odpoveď starostu na 
interpeláciu  bola  nasledovná, že premiestnenie nie je možné, nakoľko to nie je obecný pozemok. Čo sa  týka 
zámeny pozemkov, skúsime sa na to pozrieť a dohodnúť stretnutie s kompetentnými. 
Poslanec Peter Leginus informoval, že  susedná obec Zuberec robila prepočet úpravy bežeckých tratí. Po dohode 
by urobili prepočet aj pre Habovku, koľko tratí, akú dĺžku by upravovali v Habovke a za akú cenu a úprava by 
bola častejšie. Bolo by dobré to prekonzultovať s Tomášom Borsíkom, ktorý by dal výstup pre našu obec. Mário 
Žák navrhol trate aj zakresliť a osadiť informačnú tabuľu. Poslanec Ing. Ľubomír Jurčo dal návrh, či by nebolo 
dobré urobiť bežecké trate aj okolo strelnice. Ďalej poslanec Ing. Ľubomír Jurčo žiadal zverejňovanie všetkých 
podkladov a materiálov spolu s pozvánkou, ktoré budú predmetom rokovania OcZ  a zverejňovanie zápisníc zo 
zasadnutí po podpise starostom a overovateľmi  na webovej stránke obce, čo v súčasnosti aj obec vykonáva. 
 

U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 
c) interpelácie poslancov. 
 
Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo , Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 6: Vykonanie projektu  „Jednoduchých pozemkových  úprav Zástudená – Lazy. 

Starosta obce informoval poslancov ohľadom jednoduchých pozemkových úprav, že je potrebné zabezpečiť 
realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa 3 časti „Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav 
v lokalitách Zástudená a Lazy v k. ú. Habovka“, v zmysle projektu pozemkových úprav podľa § 8 až § 14 
a členenia projektu pozemkových úprav a postupu prác.  Obec Habovka mala obstaranú prvú časť, ktorá sa 
týkala úvodných podkladov a druhú časť týkajúcu sa návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu 
pozemkových úprav.  K uvedenému bodu otvoril rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Habovka 

 konaného dňa 22. 02. 2019 o 16.00 hod. 
 

 
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Habovka konaného dňa 22.02.2019                  Strana 5 z 14 

zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 3 časti „Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav 
v lokalitách Zastudená a Lazy v k. ú. Habovka“.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo , Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 7: Dofinancovanie zákazky „Odstránenie havarijného stavu  strechy ZŠ Habovka“. 

Starosta obce informoval o havarijnom stave strechy ZŠ Habovka. Obec Habovka podala na Okresný úrad 
v Žiline, odbor školstva dňa 17.09.2018 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu 
strechy ZŠ s MŠ v Habovke, ktorej prílohou bol vypracovaný odborný posudok a položkovitý rozpočet 
s vyčíslenými predpokladanými celkovými nákladmi na opravu strechy vo výške 147651,32 Eur. V žiadosti bolo  
uvedené, že Obec Habovka by sa na financovaní podieľala maximálne 30 %.  Dňa 28.09.2018 nám bola 
doručená odpoveď z Okresného úradu, odboru školstva, že opodstatnenosť našej žiadosti a stupeň naliehavosti 
riešenia havárií a príčinu vzniku havárii preskúmali a posúdili skutočnú potrebu finančných prostriedkov na 
odstránenie havárií.  Našu žiadosť preto predložili dňa 24.09.2018 na riešenie Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Dňa 21.12.2018 nám prišlo oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov na havárie – 
oprava strešnej konštrukcie pre ZŠ s MŠ v Habovke vo výške 60.000,00 Eur. Obec Habovka mala za úlohu 
urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Do súťaže s predmetom zákazky „Odstránenie havarijného 
stavu strechy ZŠ Habovka“ sa prihlásili dvaja uchádzači. Úspešným uchádzačom, ktorý vzišiel z procesu 
verejného obstarávania sa stala spoločnosť Oravci s.r.o., Blatná 287/87, 02732 Habovka s celkovou cenou 
s DPH vo výške 89973,23 Eur. Obec sa bude teda podieľať na oprave strešnej konštrukcie sumou 29973,23 Eur. 

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Dušan Hajdučiak, ktorý sa informoval o firme, ktorá robila rekonštrukciu 
strechy v minulosti, prečo sa neuplatnila reklamácia. Starosta obce odpovedal, že firma bola ohľadom 
reklamácie vyzývaná niekoľkokrát a vždy bezvýsledne. Záruka na strechu sa už nevzťahovala a konatelia firmy 
nereagovali, ani na písomnú korešpondenciu ani na telefón. Dušan Hajdučiak podotkol, že by bolo predsa len 
dobre ešte raz firmu vyzvať, prípadne to skúsiť riešiť súdnou cestou. Do rozpravy sa ďalej už nikto neprihlásil, 
preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

dofinancovanie predmetu zákazky „Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka“ z rozpočtu obce vo 
výške 29.973,23,-€. Výška dofinancovania čiastky činí rozdiel medzi dotovanou čiastkou, ktorú poskytol 
Okresný úrad v Žiline odbor školstva a cenovou ponukou úspešného uchádzača Oravci s.r.o., Blatná 287/87, 027 
32 Habovka, ktorý vzišiel z procesu verejného obstarávania.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
 
Bod č. 8: Návrh členského príspevku na rok 2019 pre oblastnú organizáciu  cestovného ruchu Klaster  
               ORAVA. 

Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin podal poslancom nasledovné informácie  o oblastnej organizácii Klaster Orava: 
Klaster ORAVA - oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje 
podnikateľské subjekty a samosprávy. Medzi členov patrí aj naša obec. Medzi výhody členstva patrí, že  



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Habovka 

 konaného dňa 22. 02. 2019 o 16.00 hod. 
 

 
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Habovka konaného dňa 22.02.2019                  Strana 6 z 14 

podporujú cestovný ruch, spoločne propagujú región doma i v zahraničí, vytvárajú produkty cestovného ruchu, 
organizujú kultúrne a športové podujatia, vydávajú spoločné propagačné materiály, máme možnosť čerpať 
dotácie na vložené členské príspevky, zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, ponúkajú 
regionálne karty zliav pre členov za zvýhodnenú cenu, podieľajú sa na rozvoji cestovného ruchu v regióne, 
pripravujú nové projekty na rozvoj cestovného ruchu. Obec Habovka okrem povinného členského príspevku vo 
výške 300,00 Eur, vkladá každoročne dobrovoľný členský príspevok. Pre rok 2019 je to suma  5000,00 Eur, (táto 
suma sa odvíja od ročnej výšky príjmu dane z ubytovania). Dobrovoľný členský príspevok nám oblastná 
organizácia navýši koeficientom 1,2 čo pre našu obec znamená, že môžeme použiť na kultúrne a športové akcie 
sumu 6000,00 Eur. Každoročne tento príspevok čerpáme na tieto akcie – Vidiečanova Habovka, Stará cesta, 
Podroháčska časovka, O Habovský kardan, Dôrobek, Habovka Open a obecné kalendáre.  

Starosta obce k uvedenému bodu o výške dobrovoľného členského príspevku otvoril rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 6/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje:  

členský príspevok na rok 2019, pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Klaster ORAVA vo výške 5.000,-€. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
 
Bod č. 9: Územný plán obce Habovka – návrh riešenia. 

Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin informoval poslancov o tom, že obec Habovka má k dispozícii kompletnú 
schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán obce Habovka“ čistopis z r. 2008 a schválené 
Zadanie pre územný plán obce Habovka, schválené uznesením OZ v Habovke č. 26/2008 zo dňa 28.03.2008. 
Územnoplánovacia dokumentácia obce nie je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou 
je Územný plán VÚC Žilinského kraja, aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 4 v roku 2011 a doplnkami č. 5 
v roku 2018. Podľa § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, sú obce povinné 
pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať územný plán, či nie sú potrebné zmeny a doplnky alebo či 
nie je potrebné obstarať nový územný plán. Od schválenia v roku 2008 Územný plán obce Habovka nebol 
aktualizovaný. Obec Habovka si dala preskúmať územnoplánovaciu dokumentáciu odborne spôsobilej osobe na 
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Eve Zaťkovej, ktorá vyhotovila správu o preskúmaní 
(správa poslancom zaslaná v rámci materiálov na rokovanie OcZ e-mailom) a na základe uvedených dôvodov je 
potrebná aktualizácia platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Zmenami a doplnkami č.1. Starosta 
k uvedenému bodu otvoril rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 7/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Habovka 

A) berie na vedomie: 
správu o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie obce „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HABOVKA“.  

B) schvaľuje: 
obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Habovka.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
Ospravedlnení poslanci: 
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Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

Bod č. 10: Rôzne. 

1. Kontrola plnenia uznesení – starosta obce JUDr. Alojz Lajčin vyzval predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu Martina Janduru, ktorý je zároveň poslancom a zástupcom starostu obce Habovka, aby 
predniesol kontrolu plnenia uznesení. Predseda komisie sa ujal slova a predniesol kontrolu plnenia uznesení zo 
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2018 (kontrola plnenia uznesení je prílohou zápisnice). 
Starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému bodu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 

a) kontrolu plnenia  uznesení. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
 
2. V rámci materiálov na zasadnutie OcZ bola poslancom  e-mailom zaslaná Správa nezávislého audítora za rok 
2017 a Audítorská správa konsolidovanej účtovnej závierky Obce Habovka za rok 2017. Starosta obce vyzval 
Ing. Luciu Klimekovú o podanie informácie k uvedeným správam. Ing. Lucia Klimeková zamestnankyňa obce 
uviedla, že podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je obec povinná dať si 
overiť účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. Tieto závierky musia byť overené audítorom do 
jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Tiež musí byť overený súlad výročnej správy obce s účtovnou 
závierkou obce. Obec Habovka si splnila svoju zákonnú povinnosť a dala overiť účtovnú závierku, 
konsolidovanú účtovnú závierku a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou obce za rok 2017, čoho 
dokladom sú správy audítora o tomto overení. Správy audítora boli vložené cez systém RIS-SAM do registra 
účtovných závierok. Nakoľko správy boli poslancom zaslané a mali možnosť sa oboznámiť s nimi Ing. Lucia 
Klimeková vyzvala prítomných poslancov, či majú k daným správam nejaké otázky.  

Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 

d) správu nezávislého audítora za rok 2017, 
e) audítorskú správu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Habovka za rok 2017. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus,JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
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3. Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin informoval poslancov, že bola vypracovaná interná Smernica o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám  s nízkou 
hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko sa od 01.01.2019 menil 
zákon (Smernica je prílohou zápisnice a poslancom bola doručená v rámci materiálov).  
Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 

f)  Smernicu o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin  
Jandura, Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
 
4. Schválenie konsolidovaná výročná správa za rok 2017 : 

Na základe zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve obec ako účtovná jednotka, zostavuje konsolidovanú účtovnú 
závierku. Obec má povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu a môže údaje z individuálnej výročnej 
správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a preto individuálnu výročnú správu nezostavovať ako 
samostatný dokument. Výročné správy a konsolidované výročné správy sa následne ukladajú do registra 
účtovných závierok. Povinnosťou obce je uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok najneskôr do 
konca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa výročná správa zostavuje t. j. do 31.12.2018. 
Individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka už sú uložené v registri účtovných závierok a správa audítora 
bola uložená spolu s výročnou správou. Keďže konsolidovanú výročnú správu dostali poslanci e-mailom a mali 
možnosť oboznámenia sa s ňou starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu.     

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 8/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

konsolidovanú výročnú správu za rok 2017.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo , Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

5. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov komisií, zapisovateľa obecného zastupiteľstva, zástupcu 
starostu a členov Zboru pre občianske záležitosti v Habovke 

Starosta obce informoval o predloženom návrhu zásad odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených 
Obecným zastupiteľstvom,  zapisovateľa obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov Zboru pre 
občianske záležitosti v Habovke. Od roku 2012 neboli v týchto zásadách odmeňovania urobené žiadne zmeny. 
Zvýšenie odmien podľa predloženého návrhu: pre poslancov a zapisovateľa za jedno zasadnutie obecného 
zastupiteľstva zo súčasných 25,00 Eur na 30,00 Eur, zvýšenie odmeny predsedu komisií zo súčasných 9,00 Eur 
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na 15,00 Eur a zvýšenie odmeny pre členov komisie zo súčasných 7,00 Eur na 10,00 Eur. Odmeny sa môžu 
poslanci a členovia komisií vzdať ak chcú svoj mandát vykonávať bez odmeny, musia to však urobiť písomne. 
K predloženému návrhu otvoril starosta rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať za schválenie predmetných zásad s účinnosťou zásad od 1.2.2019.  

U z n e s e n i e   č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

zásady odmeňovania poslancov, členov komisií, zapisovateľa obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu 
a členov Zboru pre občianske záležitosti v Habovke.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus,  JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, Mário Žák, Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef  
Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková, 
- proti: JUDr. Slavomír Tekeľ, 
- zdržal sa: Ing. Ľubomír Jurčo. 

 
6. Schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin predniesol prítomným poslancom návrh, aby s účinnosťou od 01.01.2019 bol 
vyplácaný finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,00 Eur. Otvoril rozpravu k uvedenému bodu. 

Rozprava poslancov: 

V rámci rozpravy sa poslanci dohadovali o výške finančného príspevku, kde boli návrhy 150,00 Eur a 200,00 
Eur. Bol aj návrh zo strany poslancov, že nedávať príspevok pri narodení, ale pri nástupe do prvej triedy ZŠ. 
K uvedenému návrhu sa vyjadril starosta obce, že do prvého ročníka chodia aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt 
v našej obci. Nakoniec sa dohodli na návrhu pri narodení dieťaťa vo výške 150,00 Eur. Starosta rokovanie k 
tomuto bodu programu prerušil a dal hlasovať za schválenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa  
s účinnosťou od 1.1.2019.  

U z n e s e n i e   č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

finančný príspevok 150,-€ pri narodení dieťaťa s účinnosťou od 01.01.2019.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák , Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

7. Doplnené body programu „Rôzne“: 

a) poslanec Peter Leginus žiadal, aby boli do Rady školy delegovaní noví členovia, nakoľko je nové zvolené 
zastupiteľstvo – vyjadrenie starostu obce k tomuto bodu. Osloviť členov pána Eduarda Lajčina a Mgr. Natáliu 
Pilarčíkovú či chcú pokračovať v rade školy a na základe ich vyjadrenia sa vrátiť k tomuto bodu na 
nasledujúcom zasadnutí OcZ. Prítomní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 

b) poslanec Mário Žák žiadal schváliť plán zasadnutí OcZ – starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu. 
Poslanci sa v rámci rozpravy dohodli na termínoch zasadnutí OcZ nasledovne: riadne zasadnutia OcZ zvolávať 
raz za dva mesiace, vždy  posledný piatok v mesiaci, okrem mesiaca december, OcZ zvolať do 15.12. 
príslušného roka. Uvedené sa netýka mimoriadnych zasadnutí OcZ.  O uvedenom návrhu dal starosta hlasovať. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
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Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

c) poslanec JUDr. Slavomír Tekeľ predložil na schválenie návrh, aby sa zo zasadnutí OcZ vyhotovovali 
a zverejňovali audiovizuálne nahrávky. Vyjadril sa, že on všetko, čo je k tomu potrebné zabezpečí a aj spracuje 
uvedené nahrávky. K uvedenému bodu sa vyjadril starosta obce JUDr. Alojz Lajčin, že podľa neho to nie je 
dobré riešenie, nakoľko sa počas schvaľovania pracuje s osobnými údajmi. Zasadnutia OcZ sú verejné, pozvánka 
je zverejnená, ktokoľvek sa môže zasadnutia zúčastniť osobne. Otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

Rozprava poslancov: 

Poslanec Martin Jandura a poslankyňa Mgr. Magdaléna Pilarčíková súhlasili s názorom starostu obce. Poslanec 
Ing. Ľubomír Jurčo a poslanec JUDr. Slavomír Tekeľ sú toho názoru, že veľa obcí a miest na Slovensku to má 
zaužívané a nerobí to problémy. JUDr. Slavomír Tekeľ sa vyjadril, že je veľa občanov, ktorých to zaujíma ale 
nie vždy je možnosť sa zúčastniť osobne a radi by si to pozreli z pohodlia domu. Nikto viac k uvedenému bodu 
nemal návrhy a pripomienky, starosta obce uzavrel k tomuto bodu rozpravu a dal hlasovať, kto je za to aby sa 
vyhotovovali a zverejňovali audiovizuálne nahrávky zo zasadnutí OcZ. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák , Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo,   
- proti: Martin Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková, 
- zdržali sa: Peter Leginus, Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura. 

Bod č. 11: Žiadosti. 

a) Mgr. Eva Mokošová, Andreja Pavču 279/3, 02732 Habovka –  žiadosť o predaj/prenájom obecného 
pozemku. Predmetná žiadosť bola posúdená stavebnou komisiou, ktorá vykonala obhliadku na mieste a dala 
nasledovné vyjadrenie:  
- stavebná komisia súhlasí s dlhodobým užívaním pozemku pod garážou do doby, pokiaľ pozemok nebude 
potrebný pre školu alebo obec.  Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka súhlasí: 

s dlhodobým užívaním pozemku pod garážou Mgr. Evou Mokošovou, bytom ul. Andreja Pavču 273/3 Habovka, 
do doby, pokiaľ pozemok nebude potrebný pre školu alebo obec. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus,  JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo , Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 
 
b) Ján Leginus, Pod Brehom 23/8, 02732 Habovka - žiadosť o súhlas pre výstavbu Rekreačnej chaty na parcele 
č. E-KN 1298 a 1299. Predmetná žiadosť bola posúdená stavebnou komisiou, ktorá vykonala obhliadku na mieste 
a dala nasledovné vyjadrenie:  
- stavebná komisia súhlasí s výstavbou Rekreačnej chaty na parcele E-KN 1298 a 1299, inžinierske siete, údržbu 
cesty, pouličné osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu si investor zabezpečí vo vlastnej réžii. Keďže sa jedná 
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o vstup do obce Habovka neodporúčame výstavbu hospodárskych objektov. 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka  

A) súhlasí: 

s výstavbou rekreačnej chaty na parcelách E-KN 1298 a E-KN 1299 Jánom Leginusom, bytom ul. Pod Brehom 
25/10 Habovka, inžinierske siete, údržbu cesty, pouličné osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu si investor 
zabezpečí vo vlastnej réžii a pokiaľ budú zo strany stavebníka splnené všetky právne predpisy a normy určené pre 
výstavbu stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000.  

B) neodporúča:   

výstavbu hospodárskych objektov. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, 
Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- proti: 0 
- zdržali sa: 0 

 
c)  Ivana Kohárová, Pod Brehom 23/8, 02732 Habovka - žiadosť o odkúpenie pozemku E-KN 9997/52. 
Predmetná žiadosť bola posúdená stavebnou komisiou, ktorá vykonala obhliadku na mieste a dala nasledovné 
vyjadrenie:  
Stavebná komisia nesúhlasí s odpredajom pozemkov, obec Habovka plánuje realizáciu protipovodňových 
opatrení potoku „Blatná“, pri ktorých bude potrebovať prístup do koryta potoka. Ďalším dôvodom sú námietky 
spoluobčanov na ulici Pod Brehom kvôli úzkej komunikácii a parcelou prechádza plyn. Starosta obce otvoril 
k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e  č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka neschvaľuje: 

odpredaj časti pozemku v k.ú. Habovka, jedná sa o parcelu E-KN 9997/52 o výmere 31 m2, v prospech Ivany 
Kohárovej, bytom ul. Pod Brehom 23/8 Habovka, z dôvodu, že obec Habovka plánuje realizovať protipovodňové 
opatrenia potoka Blatná, pri ktorých bude potrebovať prístup do koryta potoka.  

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan           
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali - za: Peter Leginus, Mário Žák, Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura,  
Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková, 
- proti: JUDr. Slavomír Tekeľ, 
- zdržal sa: Ing. Ľubomír Jurčo. 
 
d)  Edita Dvorská, Jeruzalemská č. 43, 91701 Trnava – žiadosť o stanovisko k novostavbe rekreačnej chaty- 
Predmetná žiadosť bola posúdená stavebnou komisiou, ktorá vykonala obhliadku na mieste a dala nasledovné 
vyjadrenie:  
Stavebná  komisia  súhlasí  s  výstavbou  novostavby  na  parcele  E-KN  4534/1  a  E-KN 4534/2. Inžinierske  
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siete,  údržbu  cesty,  pouličné  osvetlenie,  odvoz komunálneho odpadu si investor zabezpečí vo vlastnej réžii,  
pri stavebnom povolení je žiadateľ povinný dodržať podmienky stavebného zákona.  
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu prerušil a dal 
hlasovať.   

U z n e s e n i e   č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka súhlasí: 

s výstavbou  rekreačnej chaty na parcelách E-KN 4534/1 a E-KN 4534/2 Editou Dvorskou, bytom ul. 
Jeruzalemská č. 43 Trnava, inžinierske siete, údržbu cesty, pouličné osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu si 
investor zabezpečí vo vlastnej réžii a pokiaľ budú zo strany stavebníka splnené všetky právne predpisy a normy 
určené pre výstavbu stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000.   

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 

 
e)  Oravské centrum mládeže Trstená 02801 – žiadosť o finančnú podporu pri oprave Oravského centra 
mládeže po požiari (predmetná žiadosť bola poslancom zaslaná v rámci materiálov ). 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Poslanci sa jednotne dohodli na výške finančného príspevku 200,00 Eur. O uvedenom návrhu dal starosta 
hlasovať.   

U z n e s e n i e  č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

a) finančný príspevok vo výške 200,-€ pre Oravské centrum mládeže Trstená 028 01. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír  Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 
 

f) Občianske združenie FS Bučník Habovka– žiadosť o finančnú príspevok na činnosť v roku 2019 vo výške 
1000,00 Eur (predmetná žiadosť bola poslancom zaslaná v rámci materiálov). 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Poslanci sa jednotne dohodli na výške finančného príspevku 1000,00 Eur. O uvedenom návrhu dal starosta 
hlasovať.   

U z n e s e n i e  č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

b) finančný príspevok vo výške 1000,-€  na činnosť FS Bučník v roku 2019. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
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Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír  Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 
 

g) Základná škola s MŠ  - žiadosť o finančnú podporu na čiastočné preplatenie plaveckého výcviku pre 4-6 
ročné deti materskej školy vo výške 500,00 Eur (predmetná žiadosť bola poslancom zaslaná v rámci materiálov). 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Poslanci sa jednotne dohodli na výške finančného príspevku 500,00 Eur. O uvedenom návrhu dal starosta 
hlasovať.   

U z n e s e n i e  č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka schvaľuje: 

c) finančný príspevok vo výške 500,-€  na plavecký výcvik pre deti MŠ v Habovke. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír  Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 
 
h) Margita Žofiaková, Stodolisko 299/77, 02732 Habovka  - žiadosť o finančnú príspevok na pohreb manžela, 
nakoľko sa nachádza v hmotnej núdzi (predmetná žiadosť bola poslancom zaslaná v rámci materiálov). 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Poslanci uvedenú žiadosť prejednali  na zasadnutí a uzniesli sa na tom, že žiadosť neschvaľujú. O uvedenom 
návrhu dal starosta hlasovať.   

U z n e s e n i e  č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka neschvaľuje: 

a) finančný príspevok na pohrebné výdavky pre Margitu Žofiakovú. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír  Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 
 
i) Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, Školská 304, 02712 Liesek - žiadosť 
o poskytnutie dotácie na rok 2019 na činnosť organizácie – priestorovú orientáciu. Združujú 101 členov, medzi 
ktorých patria aj 4 naši občania (predmetná žiadosť bola poslancom zaslaná v rámci materiálov). 
Starosta obce otvoril k predmetnej žiadosti rozpravu. 

Rozprava poslancov: 
Poslanci uvedenú žiadosť prejednali  na zasadnutí a vzali ju na vedomie. Žiadajú o uvedenie konkrétnych mien 
našich členov z obce Habovka a ako sa príspevky z našej obce využili pre našich členov. O uvedenom návrhu dal 
starosta hlasovať.   
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U z n e s e n i e   č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Habovka berie na vedomie: 

g) Žiadosť o finančný príspevok pre združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, Školská 
304, 02712 Liesek. 

Prítomní poslanci: Peter Leginus, JUDr. Slavomír Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura, Dušan 
Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 

Ospravedlnení poslanci: 

Hlasovali – za: Peter Leginus, JUDr. Slavomír  Tekeľ, Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo, Martin Jandura,  
Dušan Hajdučiak, Ing. Matej Jandura, Jozef Chrenek, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. 
- Proti: 0 
- Zdržali sa: 0 

 
 

  Bod č. 12: Návrh na uznesenie. 
 
  Poslanec Peter Leginus za návrhovú komisiu konštatoval, že uznesenia boli na dnešnom rokovaní priebežne    
  schvaľované  pri  prerokovávaní  jednotlivých bodov  dnešného rokovania.  Žiadne ďalšie uznesenie nebolo   
  prijaté.  
 
  Bod č. 13: Záver zasadnutia OcZ. 
 
  Viac bodov na jednanie obecného zastupiteľstva nebolo predložených, starosta obce poďakoval prítomným za    
  účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20.15 hod.  
 
 
 
 
 
  Zapísal:  
 
  Ing. Lucia Klimeková....................................... 
 
 
 
  Overovatelia zápisnice: 
 
 
  Dušan Hajdučiak............................................. 
 
 
  Jozef Chrenek.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 JUDr. Alojz Lajčin 
starosta obce Habovka 
 
 
 

 


