
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 26. 08. 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

A: URČUJE

1. za zapisovateľku Annu Hutlasovú

B: KONŠTATUJE, že

 2. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené

C: SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Overovateľov zápisnice Petra Huláka a Dušana Kalisa

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007-2016 a územný plán zóny obce

4. Projekt na výstavbu zberného dvora  s 5 % spoluúčasťou obce.

5. Vypracovanie projektu na vyhliadkovú vežu na Stavianci, na ktorú sa podáva žiadosť s 
družobnou obcou Leskovec v rámci Slovensko-Českej výzvy.

6. Odpredaj pozemkov   pre  Mgr. Danielu Janíkovú r. Maslákovú, bytom Hladovka č.30 
podľa GP č.36742473-25/2011, ktoré boli vytvorené z E-KN parciel č. 13213/1 o výmere 
11526  m2/ost.plocha/  evidovaných  na  LV  č.  1142  v  k.ú.  Hladovka  pod  B1  na  Obec 
Hladovka v podiele 1/1, diel č.23 o výmere 30 m2 zodpovedá podľa GP novovzniknutej C-
KN parcele č.239/5 a diel č. 24 o výmere 49 m2 zodpovedá podľa GP novovzniknutej C-KN 
parcele č.238/1 a z E-KN parcely č.13219/2 /ost.plocha/ o výmere 3157 m2 evidovaných na 
LV č. 1142 v k.ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v podiele 1/1 diel č.1 o výmere 29 
m2 zodpovedá podľa vyššie uvedeného GP novovzniknutej C-KN parcele č. 233/3. 
Celková výmera odpredaných pozemkov je 108 m2.
Kúpna cena  je stanovená vzájomnou dohodou na sumu vo výške 3,24 Eur.
Podmienka: pozemok pri hlavnej ceste si  neoplotia, kvôli spoločnému vchodu do dvora 

            s Greštiakovcami.
Jedná sa o priľahlé pozemky k rodinnému domu  č.30, C-KN č.239/5 ,  č.238/1  

           a pozemok pri hospodárskej budove na novej ulici C-KN č.233/3. 
           Z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.8



            písm.b) zákona č.138/1991 Z.z. 
            o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
            
            7. Projekt na protipovodňové opatrenia

            8. Prenájom urbárskej miestnosti pre projekt  INFOBOD podľa zmluvy.

9. Udelenie ceny obce pre vdp. Jozefa Golvoňa pri príležitosti dožitia sa 70 rokov 
za zásluhy o vydanie monografie obce a jeho prínos pre  zachovanie a rozvoj tradícií obce.

           10. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2011

           11. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za II.Q.2011

           12. Správu o hospodárení obce za II.Q.2011

D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce za obdobie  od 1.5.-26.8.2011

E: POVERUJE:

1. Starostku obce podpísaním kúpnej zmluvy  podľa bodu C-6 tohto uznesenia.

F: UKLADÁ:

1.  Zvolať vlastníkov ohľadom vysporiadania vlastníctva  pozemkov pod „farský“chodník 
pozdĺž Karola Harmatu.
2. Pozvať na budúce zasadnutie OZ zástupcu stavebného úradu ohľadom stavania chát 
v extraviláne obce.
3. Zvolať komisiu verejného poriadku na riešenie sťažnosti podanej Jankou Hulákovou 
a Ivanom Šimalom. 

V Hladovke 26.08.2011    

Overovatelia:  Peter Hulák
                        Dušan Kalis

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce


