
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 31. 10. 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 PhDr. Marián Brnušák a Štefan Škrabek

3. Správu o hospodárení obce za III.Q.2011

4. Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za III.Q.2011

5.  Správu  o  výsledkoch  a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  za  školský  rok 
2010/2011.

6. Prenájom 1-izbového bytu-garsónky Márii Šangalovej, bytom Vitanová 150 na obdobie 
jedného roka s podmienkou trvalého pobytu v obci.

7. Úpravu nájmu 1-izbového bytu-garsónky po vykonanej rekonštrukcii vo výške 35 Eur 
mesačne.

8.  Odpredaj  pozemkov    pre   Ing.  Ľubomíra  Hutlasa,  bytom  Hladovka  č.79  podľa  
GP č.36433756-145/2011,  ktoré  boli  vytvorené  z  E-KN parcely  č.  13213/1  o  výmere  
11447 m2 /ost.  plocha/  evidovaných  na  LV č.  1142 v  k.ú.  Hladovka  pod  B1 na  Obec 
Hladovka v podiele 1/1, diel č.10 o výmere 11 m2 zodpovedá podľa GP novovzniknutej  
C-KN parcele č.212/2 zastav. plochy a nádvoria o celkovej výmere 601 m2 a diel č. 13  
o  výmere  27  m2  zodpovedá  podľa  GP novovzniknutej  C-KN  parcele  č.213  záhrady  
o celkovej výmere 72 m2 
Celková výmera odpredaných pozemkov je 38 m2.
Kúpna cena  je stanovená vzájomnou dohodou na sumu vo výške 1,52 Eur.

9.  Odmenu kontrolórke  obce  Anne Hutlasovej  za  obdobie  od  01.11.2010-31.10.2011 vo 
výške 30% z mesačného platu.



D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Žiadosť podanú Monikou Greštiakovou, bytom Hladovka č.120 o prenájom 3-izbového 
bytu v obecnej bytovke a zároveň evidovanú  v poradovníku.

2. Poskytnutie príspevku vo forme finančnej hotovosti pre narodené detí v tomto roku , 
v schválenej výške 100 Eur na dieťa s podmienkou, že obidvaja rodičia musia mať trvalý 
pobyt v obci.

3. Poskytnutie príspevku  vo forme balíčka na Mikuláša pre každé dieťa s trvalým pobytom 
v obci do 15 rokov v schválenej  výške 1,50 Eur.

4. Menovanie  členov do inventarizačnej komisie pre  rok 2011 starostkou obce. 
Predseda: Dušan Kalis a členovia: Peter Hulák a Štefan Škrabek.

E: POVERUJE:

1. Starostku obce podpísaním kúpnej zmluvy  podľa bodu C-8 tohto uznesenia.

V Hladovke 31.10.2011    

Overovatelia:  PhDr. Marián Brnušák
                        Štefan Škrabek

                                   Mária Kendralová
                                         starostka obce


