
O  B  E  C       H L A D O V K A

PROGRAM  OBNOVY  DEDINY

V Hladovke 28.1.2009                                                                  Mária Kendralová
                                                                                                              starostka



Tento program je cieľavedomá dlhodobá koncepcia riešenia problémov obce, ktorá vychádza 
z potrieb obce, záujmov a cieľov občanov, obecných spoločenstiev a samosprávnych orgánov 
obce. Program obnovy obce je otvoreným dokumentom a 1x ročne sa aktualizuje a hodnotí 
jeho obsah resp. plnenie v ňom vytýčených úloh.
Pri  vypracovaní  resp.  aktualizácii  programu  obnovy  dediny  sa  vychádzalo  jednak 
z pôvodného znenia programu, z miestnych podmienok a celkového stavu a vybavenosti obce. 
Do  úvahy  sa  pritom  brali  skutočnosti  okolo  dotačnej  politiky  štátu  a finančné  možnosti 
i predpoklady finančného stavu obce.

1. Akcie spojené s obnovením
sociodemografického základu obce

• Podporovanie výstavby rodinných domov v obci a to najmä rozširovaním inžinierskych 
sietí a rozširovaním intravilánu obce.                                                               T: Úloha stála

• Odstraňovanie administratívnych prekážok maximálnym zrýchlením  stavebného konania 
a zbieraním  žiadostí  od  občanov  bez  nutnosti  ich  osobnej  návštevy  Spoločného 
stavebného úradu v Trstenej.                                                                            T: Úloha stála

• Vyvíjanie  aktivít  na  získavanie  pozemkov  na  výstavbu  rodinných  domov  v zmysle 
schváleného územného plánu obce.                                                                 T: Úloha stála

• Znižovanie  byrokratických  bariér  skracovaním  lehôt  na  vybavovanie  podaní  občanov 
a vytvorenie  možností  na  získavanie  potrebných  tlačív  a najdôležitejších  informácií 
z webovej stránky obce.                                                                                   T: Úloha stála

2. Akcie k rozvoju hospodárstva obce

• Podporovanie   rozmanitých  druhov  a foriem  poľnohospodárskej  výroby  vykonávanej 
občanmi z obce.                                                                                                T: Úloha stála

• Podporovanie obchodu, služieb, podnikania a remesiel.                                  T: Úloha stála
• Vyvíjanie aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu.                             T: Úloha stála 
• Prezentácia  obce  za  účelom získavania  investorov  predovšetkým v oblasti  cestovného 

ruchu  a agroturizmu na rôznych podujatiach.                                                 T: Úloha stála
• Vyvinúť  maximálne  úsilie  s cieľom  získať  pozemky  a investora  na  vybudovanie 

lyžiarskeho vleku v obci.                                                                                  T:  do r.2013
• Podporovať  hospodárske  využitie  objektov  bývalých  i súčasných  veľkochovov 

poľnohospodárskych zvierat za účelom zvyšovania zamestnanosti.                T: Úloha stála 
 



3. Akcie k obnove, zachovaniu a udržaniu
domového a bytového fondu

• Vedenie  občanov  k systematickej  a cieľavedomej  starostlivosti  o rodinné  domy 
a priliehajúce priestory včítane verejných.                                                       T: Úloha stála

• Vyvíjanie  aktivít  prostredníctvom  organizácií  ako  Združenie  miest  a obcí,  Združenie 
miest  a obcí  Horná  Orava,  Euroregión  Tatry,  Asociácia  horských  sídiel  a pod.  na 
legislatívne  zmeny  v prospech  využívania  neobývaných  rodinných  domov  na  trvalé 
bývanie.                                                                                                          T: Úloha stála 

4. Akcie napomáhajúce obnoveniu a rozvíjaniu
miestnych  tradícií

• Udržiavať miestne kultúrne zvyklosti za účelom ich zachovania pre budúce generácie. 
V tomto úzko spolupracovať s materskou školou i Základnou školou v Hladovke.

                                                                                                              T: Úloha stála
• Zveľaďovanie Školskej knižnice, pravidelné rozširovanie knižného fondu.

                                                                                                               T: Úloha stála
• Udržanie tradície akcií ku Dňu matiek, Dňu detí so ZŠ s MŠ, Predvianočné posedenie 

s dôchodcami, Mikuláš pre deti do 15 rokov, tenisový a volejbalový turnaj o putovný 
pohár starostu obce a ich postupné rozširovanie, odpustové slávnosti s folklórom 

                                                                                                                            T: Úloha         
• Vytvárať v obci možnosti umeleckého vzdelávania detí spoluprácou so základným 

umeleckými školami v okolí.
• Pôsobiť na mládež smerom k posilňovaniu hrdosti na svoju obec a jej minulosť, 

vychovávať ju k pozitívnemu vzťahu k regiónu a vlastenectvu. 
• Vytvárať organizačné, priestorové a materiálne podmienky na spolkovú činnosť 

a zvyšovanie záujmu obyvateľstva o veci verejné.
• Zachovávať, udržiavať a obnovovať kaplnky a kríže v extraviláne a intraviláne obce, soch 

sv. Floriána, starostlivo uchovávať fotodokumentáciu, dokumenty kazety,DVD, kroniku 
a iné historické pamiatky pre budúce generácie.

5. Akcie napomáhajúce dobudovaniu základnej
občianskej vybavenosti

• Zabezpečovať rozširovanie inžinierskych sietí pri rozširovaní intravilánu obce.
                                                                                                                                T: Úloha stála 
• Vybudovanie kanalizácie a ČOV.                                                                    T: Do r. 2015
• Usporadúvanie  pozemkov  pod  miestnymi  komunikáciami,  cintorínmi  a verejnými 

priestranstvami v obci.                                                                            T: Úloha stála
•  Postupná rekonštrukcia, obnova a rozširovanie obecných budov, výmena okien a dverí, 

zatepľovanie a ďalšie súvisiace aktivity.
• Starostlivosť o obecný majetok, jeho modernizácia a pravidelná údržba.
• Pokračovať v usporadúvaní vlastníctva k pozemkom pod obecnými stavbami a objektmi.



6. Akcie  k obnove a ochrane kultivovanej
krajiny v k.ú. obce

• Ochraňovať  miestne  biotopy,  najmä  v období  zberu  lesných  plodov  vhodnými 
opatreniami.                                                                                                      T: Úloha stála

• Spolupracovať s lesnými a vodohospodárskymi  organizáciami pri udržiavaní  brehových 
porastov, porastov v ochranných pásmach prameňov vody a pod.                  T: Úloha stála

• Spolupracovať  so  Slovenskou Agentúrou  životného  prostredia  v Banskej  Bystrici 
a Obvodným úradom životného prostredia  v Dolnom Kubíne pri  vytypovaní  a ochrane 
vzácnych stromov v k.ú. obce.                                                                         T: Úloha stála

• Osvetovou činnosťou viesť občanov k ochrane ŽP.                                        T: Úloha stála
• Zapojiť do ochranných aktivít mládež a to jednak prostredníctvom ZŠ a MŠ, ale tiež 

s využitím rôznych dotačných projektov.                                                         T: Úloha stála 
• Vykonávať pravidelnú kontrolu okolia obce a likvidáciu objavených skládok odpadu resp. 

iného znečistenia.                                                                                             T: Úloha stála

7. Akcie k úprave verejných priestorov, zlepšeniu
a ochrane ŽP

• Podporovať a spolupracovať s ochranármi a ochranárskymi hnutiami pri zlepšení ŽP.
                                                                                                                              T: Úloha stála
• Pokračovať v obnove a rekonštrukcii verejných priestranstiev, najmä cintorínov, starať sa 

o verejnú  zeleň  tvarovým  orezom,  ošetrovaním,  zabezpečovaním  náhradnej  výsadby 
a pod.                                                                                                               T: Úloha stála

• Pravidelne čistiť koryto rieky Jelešňa v intraviláne,  jej brehy a priľahlé plochy. 
                                                                                                                               T: Úloha stála
• Dvakrát  ročne – podľa aktuálnej  potreby -  zabezpečovať  veľkoobjemový kontajner  za 

účelom zhromažďovania a odvozu objemného odpadu z domácností na riadenú skládku. 
Rovnako zabezpečovať  odvoz nebezpečného  odpadu (akumulátory,  elektroodpad  atď.) 
Viesť občanov k zvyšovaniu kvality a množstva vyseparovaného odpadu    T: Úloha stála

• Postupne rozširovať množstvo separovaných komodít.
• Vytvárať miesta na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, budovať kompostoviská, 

viesť obyvateľov k budovaniu domácich kompostovísk.  



8. Osvetové, spoločenské a kultúrne akcie napomáhajúce
informovanosti občanov a ich spoluúčasti

na realizácii Programu obnovy dediny

• Jedenkrát do roka  uskutočňovať zasadnutia OZ spojené s verejným hovorom občanov, 
kde sa budú prejednávať požiadavky občanov na doplnenie programu a hodnotiť výsledky 
jeho plnenia.                                                                                              T: Každoročne 1x

• Podporovať vydávanie občasníka Hrapinosek v ZŠ s MŠ.
                                                                                                                                T: Úloha stála
• Propagovať  účasť  občanov  na  Programe  obnovy  dediny  prostredníctvom  obecného 

rozhlasu, zápismi do obecnej kroniky a na akciách poriadaných v obci.        T: Úloha stála
• Pravidelne aktualizovať webovú stránku obce a rozširovať jej obsah.            T: Úloha stála
• Program obnovy dediny zverejniť na webovej stránke obce.                          T: V r. 2009

Program bol  schválený  Obecným  zastupiteľstvom  v Hladovke  dňa  25.02.1999  a následne 
aktualizovaný 4. 03. 2001, 23. 02. 2003, 06. 05. 2006, 29. 04. 2007 a 31.10.2008 ( v  roku 
2004  a  2005  bola  aktualizácia  prerokovaná  v obecnom  zastupiteľstve,  pričom  bolo 
konštatované, že nevyžaduje zmeny).

V Hladovke  31.10.2008                                                                      Mária Kendralová
                                                                                                                   starostka obce

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programové obdobie 
2007-2016 je k nahliadnutiu na obecnom úrade. 
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