
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 23. 02. 2012

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

A: URČUJE

1. Za zapisovateľku Mgr. Helenu Harmatovú

B: KONŠTATUJE, že

 1. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené

C: SCHVAĽUJE

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Overovateľov zápisnice Dušana Kalisa a Máriu Skorušovú
3. Splátenie zostatku úveru vo výške 7 223,74 Eur ešte pred prijatím dotácie z ERDF 
    a ŠR projektu PL/SR z rozpočtu obce.
4. Čerpanie rozpočtu na obci za rok 2011
5. Čerpanie rozpočtu v ZŠ s MŠ za rok 2011
6. Príspevok vo výške 100 Eur Lesníckej škole v Tvrdošíne na medzinárodnú súťaž
    zručností žiakov lesníckych škôl. 
7. Zabezpečenie  cenových ponuk na chodník okolo hlavnej cesty, ktorý má cca dĺžku 600 m 
    a  šírku 1,20m podľa výkazu výmer
    Ponuku urobiť na dve alternatívy zámkovú dlažbu a asfalt.
8. Príspevok vo výške cca 1000 Eur na opravu kríža, ktorý pôsobí na cintoríne centrálne.
9.  Opravu autobusovej zastávky v strede obce.

D: NESCHVAĽUJE

1.  Vyjadrenie k stavbám rekreačných chatiek až po písomnom vyjadrení stavebného  úradu, 
ktorý podá stanovisko s výkladom stavebného zákona. 
Po tomto stanovisku opäť zvolať zasadnutie, ak bude potrebné, aj  verejné zhromaždenie 
občanov.
2. Poplatok za využívanie telocvične.  Sú to akcie prevažne našich občanov. Spoplatňovať 
podľa návrhu riaditeľky školy akcie cudzích občanov, ktorí požiadajú o prenájom.



E: BERIE NA VEDOMIE

1.   Žiadosť Márie Ondríkovej, v súčasnosti nájomníčky garsónky o prenájom 3-izbového 
bytu.
2.  Informáciu podanú starostkou obce na rekonštrukciu strechy základnej školy
3.  Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2011.

F:UKLADÁ

            1. Kontrolórke obce, aby vykonala kontrolu ročných odmien v základnej škole za rok 2011

            G: POVERUJE

1. Starostku  obce  podpísaním  zmluvy  o  poskytnutí  dotácie  z  Úradu  vlády  SR  na 
rekonštrukciu strechy Domu ľudových tradícii a zabezpečiť ponuky na drevený štiepaný 
šindeľ.

 

Overovatelia:  Dušan Kalis
                       Mária Skorušová

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce


