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P O Z V A N K A 

 
Starosta obce Hladovka zvoláva zmysle § 13, odst. 4, písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hladovka, ktoré sa 

uskutoční dňa 12.05. 2017 /piatok/ o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom: 

PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Prezentácia subjektu VIAC – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 
5. Záverečný účet obce za rok 2016 
6. Správa o hospodárení Obce Hladovka a ZŚ s MŚ Hladovka za 1 Q roku 2017 
7. Protest prokurátora proti ustanoveniu článku 2 ods. 2 a 3 a článku 6 ods. 1, 2, 3 a 4 VZN č. 3/2014 o 

dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

8. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom: „Kamerový systém obce 
Hladovka“.   

9. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Na bicykli za kultúrnym 
a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“. 

10. Schválenie spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov pod názvom „Vybudovanie odborných učební 
vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke“. 

11. Zrušenie prevádzky miestneho národného výberu bez právneho nástupcu 
12. Aktuálne informácie starostu o plnení úloh rozvoja obce  
13. Rôzne 

 Príprava kultúrnospoločenskej akcie „Deň rodiny“ na deň 21.05.2017 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti z obce Hladovka – CVČ v Trstenej. 

 Žiadosť Gabriely Kubicovej, Hladovka 308 o súhlas s prevádzkovými hodinami súvisiace s otvorením 
predajne DROBčEK.. 

 iné 
14. Interpelácie poslancov  
15. Záver  

 
Prosím poslancov o dochvíľnosť a 100%-nú účasť. V prípade, že sa zasadnutia zo závažných dôvodov nemôžete 
zúčastniť, je potrebné, aby ste sa ospravedlnili vopred, a to ústne alebo písomne starostovi obce.  
 
 
 

PhDr. Marián Brnušák v.r. 
                                                                                                                                     starosta obce 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: 09.05.2017  
Zvesené z úradnej tabule a webového sídla obce dňa: 09.05.2017 
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