
O  b  e  c   H  l  a  d  o  v  k  a

U z n e s e n i e
z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 29. 04. 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

A: URČUJE

1. za zapisovateľku Mgr.Helenu Harmatovú

B: KONŠTATUJE:

 2. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené

C: SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Overovateľov zápisnice Jána Korčeka a Štefana Škrabeka.
3. Správa o hospodárení obce za I.Q. 2011.
4. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za I.Q. 2011.
5. Projekt na starý obecný úrad a zároveň zverejniť na internetovej stránke výberové
    konanie na jeho obloženie drevom na spôsob tradičnej drevenice.
6. Projekt -  najlacnejšiu ponuku  od Ing. Vykroča z Ľubochne v sume: 9 370 € + DPH
    na reguláciu Jelešne z dôvodu „Protipovodňového opatrenia toku“ podľa spracovanej
    štúdie  pre stavebné povolenie.  
7. Najlacnejšie podanú cenovú ponuku od Cestných stavieb, Liptovský.Mikuláš na osadenie
   obrubníkov pri št.ceste - 11 182 €, asfalt na MK za domy - 26 040 €, na starú cestu za
   mostom - 9 266€, MK ku Karolovi.Maslákovi -1 317 €, za mostom- 1 120 € a pred
   mostom-2 260 €   v celkovej  sume: 51 186 € s DPH.
8. Zakúpenie obrubníkov a  rúr na miesto terajších rigolov z dôvodu údržby štátnej cesty
    II/520 a to od krčmy po nižný koniec obce po Milana Masláka.
9. Cenovú ponuku na rekonštrukciu garsónky  podanú Ľubošom Vnenkom a Jánom
    Korčekom ml.
10. Nastriekanie hasičskeho vozidla  Tatra 148 z rozpočtu obce a vysúvne rebríky si hasiči
      zakúpia z vlastnej pokladne.
11. Uverejňovanie na internetovej stránke obce iba uznesenia zo zasadnutí obecného
      zastupiteľstva.   
12. Schválenie čerpania mikroprojektu „Oživujme spoločné tradície“ v rámci cezhraničnej
      spolupráce  PL-SK 2007-2013.



     
D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Návrh a názor podaný Jánom a Margitou Šprlákovou, Hladovka č.8 -
     vlastníkmi pozemkov komunikácie popod Ogrodami a ponechaný na obhliadku miestnej
     komunikácie a vzájomným vyriešením problému.
2. Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2011 do 29.4.2011 od hlavného
    kontrolóra obce.
3. Výsadbu sosny a brezy po zastaveniach krížovej cesty smerom ku krížu nad Grapou.

V Hladovke 29.04.2011    

Overovatelia:  Ján Korček 
                       Štefan Škrabek

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce


