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

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

konaného dňa 28. 01. 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

A: URČUJE

1. za zapisovateľku Helenu Harmatovú

B: KONŠTATUJE:

 2. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené

C: SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Overovateľov zápisnice Dušana Kalisa a Máriu Skorušovú
3. Čerpanie  rozpočtu za rok 2010 na obci a v ZŠ s MŠ 
4. Žiadosť Marianne Šprlákovej, Hladovka 300 o prenájom miestnosti v budove starého
    obecného úradu č.143 na zriadenie predajne. 
5. Oplotenie cintorína z dolnej časti jedným plotom.Chodník využívať stredom cintorína. 
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 20% účasť obce na financovanie projektu v oblasti
    prevencie kriminality pod názvom Chráňme si majetok obce. 
    Finančné prostriedky z obce sú získané s poplatkov za prenájom miestnosti z kultúrnych
    akcií a poplatkov za porušenie verejného poriadku v obci.
 7. Zvolanie všetkých vlastníkov na  nedeľu 6. februára  na 11:00 hodinu do kult.domu
    z  dôvodu majetkového vysporiadania miestnej komunikácie popodogrody.
8. Predaj pozemku v k.ú. Hladovka  Jánovi Beľovi, nar. 5.2.1954  a manželke Márií
    Beľovej,nar. 3.1.1958, obaja trvale bytom Hladovka 180, a to podľa GP č.249/2010
    parcelu C-KN č.603/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ako predaj hodný
    osobitnej zretele(parcela sa nachádza pred rodinným domom č. 125 - vlastník domu 
    Mária Beľová) za cenu 1,05 €, do podielového vlastníctva – každému po ½-ici.
9.  Prevádzkovanie telocvične riaditeľkou základnej školy
10. Skupine Daily preplatiť pohonné hmoty a ubytovanie na súťaži v Prahe, ktorá sa koná 
     4.-6.2.2011.

     



D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Správu o stave činnosti obce a  oboznámenie so všetkými Všeobecné zaväznými nariadeniami 
obce Hladovka, štatútom obce, smernicami. 
2. Plán zasadnutí a zároveň systém zvolávania poslancov na riadne zasadnutia oz
3. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2011 a  stanovisko hlavného kontrolóra obce
    k návrhovanému rozpočtu pre rok 2011-2013  
4. Žiadosť  o prenájom bytu od Moniky Sťahulákovej, Suchá Hora 350
5. Žiadosť o prenájom garsónky od Daniely Balekovej, Hladovka 41
6. Burácie práce pracovníkov /mos-nezamestn./ pri rekonštrukcii garsónky a zároveň
    navrhuje výberové konanie zverejniť na internetovej stránke a vyhlásiť v miestnom
    rozhlase.

V Hladovke 28.01.2011    

Overovatelia:  Dušan Kalis 
                       Mária Skorušová

Mária Kendralová
starostka obce


