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

konaného dňa 13. 04. 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 Štefana Škrabeka a Petra Huláka
3. Zabezpečenie  cenových ponuk na chodník okolo hlavnej cesty, ktorý má cca dĺžku 600 m 
    a  šírku 1,20m podľa výkazu výmer. Materiál: betónový asfalt. 
4. Vykonanie preventívnych  požiarnych kontrol  v domácnostiach  Mariánom Šprlákom 
    a   Augustínom Šprlákom.
5. Súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z pôdného fondu na stavebné zámery 
    novovzniknutej  parcely reg.“C“ č.930/110 o výmere 2295 m2 podľa GP č.36433756-
    197/2011 v k. ú. Hladovka pre  Máriu Beľovú, Hladovka 180
6. Súhlas na  ohlásenie drobnej stavby pre  Ľubomíra Masláka a súhlas na vydanie          
   dodatočného stavebného  povolenia pre Danielu Šprlákovú na rekreačné chatky 
    v extraviláne obce za podmienky, že pozemok je na liste vlastníctva a k nemu vedie 
    aj prístupová cesta. Inžinierske siete, ich údržbu a prevádzku si zabezpečia majitelia 
    na vlastné náklady. 
    Stavby nie sú v rozpore s verejným záujmom    
7. Rozpočtové opatrenie pre ZŠ s MŠ- navýšenie rozpočtu o 43570 Eur z dôvodu
    rekonštrukcie strechy a výstavby III. nadzemného podlažia.
8. Zakúpenie  a zabudovanie cestného zrkadla o rozmere 80x60 cm na križovatke 
    pri Augustínovi Kubicovi.
9. Odpredaj starých rámikov z cintorína za šrotovú cenu.
    

D: NESCHVAĽUJE

1.    Cenové  ponuky  na  chodník  okolo  hlavnej  cesty  z  dôvodu,  že  zámková  dlažba 
nevyhovuje terénu, kde stúpenie je 12 st. a v zimnom období sa posypáva cesta soľou.



E: BERIE NA VEDOMIE

1. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly odmien za rok 2011 v Základnej škole 
    s MŠ
2.  Poskytnutie dotácie na na rekonštrukciu strechy Domu ľudových tradícii na prekrytie
     šindľom vo výške  7000 Eur.
3.  Poskytnutie dotácie na kamerový systém vo výške 4000 Eur.
4.  Poskytnutie dotácie na riešenie havarijnej situácie- rekonštrukciu strechy ZŠ s MŠ 
     vo výške 100 000 Eur.
5.  Splatenie úveru, ktorý sme mali vo výške 20000 Eur.
6.  Neschválenie žiadosti na vybudovanie zberného dvoru.
7.  Zamietnutie žiadosti na „Protipovodňové opatrenia obce Hladovka“- reguláciu Jelešne
8.  Správu kontrolóra o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrole 
    čerpania rozpočtu obce za II. polrok 2011.
9.  Žiadosť podanú Martinom Bušom, bytom Hladovka 126 o prenájom bytu-garsónky.

 
Overovatelia: Štefan Škrabek
                       Peter Hulák

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce

           V Hladovke, dňa 13.apríla 2012


