
U Z N E S E N I E 
 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 9.12.2017 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

............................................................................................................................ 

 

 

 

U z n e s e n i e 
 

č. 156/2017 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia.  

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.157/2017 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017. 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu - RO č.4 obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka k 31.12.2017. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.158/2017 - OZ  

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. 

b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.159/2017 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh rozpočtu obce Hladovka  a ZŠ s MŠ Hladovka na roky 2018 – 2020. 

b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu Obce Hladovka na rok 

2018 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020. 

c/ schvaľuje Rozpočet Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka bez programovej štruktúry na rok 

2018. 

d/ berie na vedomie Rozpočet na roky 2019-2020. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 



 

č. 160/2017 - OZ  

a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13212 zapísané na LV 

č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 17883377-36/2016 zo dňa 

28.7.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.385/11 zastavané plochy 

o výmere 3 m2 v prospech Milana Vojtečka, Hladovka 73  za kúpnu cenu vo výške 0,0341/m2, 

čo za celú prevádzanú plochu  o výmere 3 m2 činí  0,11 Eur. 

b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13212 zapísané na LV č. 

1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 17883377-36/2016 zo dňa 28.7.2016 

zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.385/11 zastavané plochy o výmere 

3 m2 v prospech Milana Vojtečka, Hladovka 73  za kúpnu cenu vo výške 0,0341/m2, čo za celú 

prevádzanú plochu  o výmere 3 m2 činí  0,11 Eur. 

Pozemok parcely reg.“C“ č.385/11 svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

parc.reg. “C“ č.385/10 predzáhradkou rodinného domu súp.č.73 v Obci Hladovka, ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre 

prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa §9a ods.8 písmeno e/ zákona 

č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v z. n. p. a je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. 

c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.161/2017 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 4/2017 obce Hladovka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o výške 

dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení zriadených na území obce Hladovka. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 162/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu o plnení rozvoja obce. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 163/2017 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2018 

b/ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv žiadateľov bytového domu 198 na rok 2018 

c/ poveruje starostu podpísaním dodatku k nájomným zmluvám na bytové jednotky. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

 



č. 164/2017 - OZ  

a/ prerokovalo pridelenie 3-izbového bytu. 

b/ schvaľuje 3-izbový nájomný byt pre žiadateľa Mariána Šprláka, Hladovka 232  

c/ poveruje starostu podpísaním Zmluvy o prenájme bytu pre Mariána Šprláka, Hladovka 232. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.165/2017 - OZ  

a/ prerokovalo predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2018 

b/ schválilo predlženie zmluvy na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2018 

c/ poveruje starostu podpísaním zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Suchá Hora 

a Obcou Hladovka na odhŕňanie snehu v obci Hladovka na rok 2017. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.166/2017 - OZ  

a/ prerokovalo predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona 

č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka do 31.12.2018 

b/ schválilo predĺženie zmluvy o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona č. 

40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka do 31.12.2018. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 167/2017 - OZ  

a/ prerokovali Návrh na vyradenie majetku 

b/ schvaľuje Návrh na vyradenie majetku. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 168/2017 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

b/ schvaľuje Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

/ Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Hladovka v hodnote 11482,01 Eur a  Zberný dvor 

v Hladovke v hodnote 3 165,82 Eur /. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  



 

č. 169/2017 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Augustína Šprláka, Hladovka 300 o súhlas s prevádzkou a 

prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne kvetinárstva a rozličného tovaru.  

b/ schvaľuje žiadosť Augustínovi Šprlákovi, Hladovka 300 o súhlas s prevádzkou 

a  prevádzkovými hodinami súvisiacimi s otvorením predajne kvetinárstva a rozličného tovaru. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 170/2017 - OZ  

a/ berie na vedomie vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie Mariána Šprláka a Jozefa 

Planietu na obdobie do 31.12.2018. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 


