
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 24. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

A: URČUJE

1. za zapisovateľku Mgr. Helenu Harmatovú

B: KONŠTATUJE, že

 2. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené

C: SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Overovateľov zápisnice Mariána Šprláka a Máriu Skorušovú 
3. Odkúpenie pozemkov   pre Obec Hladovka, IČO 00314480 a uzatvorenie kúpnej zmluvy
    s vlastníkom Mariannou Šuvadovou, rod. Šprlákovou, Suchá Hora  č. 111, ktoré sú na 
    LV č. 1526 pod A pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely 
    reg. „E“ č. 7354 TTP 31 m2, č. 7355 TTP 32 m2, č. 7356 TTP 93 m2,
    č. 7357 TTP 103 m2, č. 7358 TTP 103 m2, č. 7359 TTP 141 m2, č. 7360 TTP 161 m2,
    č. 7361 TTP 267 m2, č. 7362 TTP 302 m2, č. 7363 TTP 415 m2 pod B10 na jej meno 
    v podiele 18/24 na ktorý pripadá výmera 1236 m2.
    Ďalej je to LV č.1797 pod A pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely 
    reg. „E“ č. 7364/1 TTP 22 m2, č.7365 OP 25 m2 pod B8 na jej meno v podiele 6/24 
    na ktorý pripadá výmera 11,7 m2. 
   Kúpna cena je stanovená vzájomnou dohodou na sumu vo výške 10 000,-Eur.
   ( Jedná sa o pozemky pod miestnou  komunikáciou ku Karolovi Maslákovi a tiež 
    priľahlý pozemok ale bez poľnohospodárskej stavby - tú si vlastník  rozoberie 
   na vlastné náklady.)
4. Záverečný účet obce a celoročne hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
5. Účtovnú závierku obce za rok 2010 a Výročnú správu obce za rok 2010
5. Rozpočtové opatrenie-zmenu rozpočtu k 30. 06. 2011
6. Mesačný plat starostu obce podľa §4 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
   a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
  vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
   na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšeného
   v zmysle § 4 odst. 2 o 67% s účinnosťou od 1. júna 2011.



D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Práce vykonané za obdobie od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2.  Novelizáciu  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch  

starostov obcí a primátorov miest účinnú od 1. 6. 2011
2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hladovka za rok 2010.
3.  Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a finančnej situácii obce Hladovka 

k 31. decembru 2010

E: POVERUJE:

1. Starostku obce podpísaním kúpnej zmluvy  podľa bodu C-3 tohto uznesenia.
   

V Hladovke 27. 06. 2011    

Overovatelia:  Marián Šprlák
                       Mária Skorušová

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce


