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

konaného dňa 28. 06. 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 Jána Korčeka a PhDr. Mariána Brnušáka.

3. Prevod pozemku koryta Jelešne na list vlastníctva vodohospodárského  podniku nie na 
obec z dôvodu, že  na rok 2013 SVP š.p. Ružomberok  zaradil  reguláciu Jelešne. Zároveň si 
zhotovia geometrický plán podľa nášho projektu. 

4. Účtovnú závierku za rok 2011, Záverečný účet obce Hladovka a celoročne hospodárenie 
za rok 2011 bez výhrad.

5. Vysporiadanie  schodku rozpočtu v sume 73 341 € zisteného podľa ustanovenia § 10 
odst.3 písm. a) a b)  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. , z prebytku finančných operácií. 
Zostatok  finančných  operácií  v  sume  1207  €  je  v  zmysle  §15  odst.1  písm.c)  zákona 
č.583/2004  zdrojom  rezervného  fondu  a  použitie  uvedených  prostriedkov  na  krytie 
kapitálových výdavkov.

6. Správu o hospodárení obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.03.2012.

7. Podanie žiadostí v rámci  projektov PL/SK na  prekrytie strechy na kultúrnom dome, 
telocvični, čo je 1800 m2  a k tomu zoorganizovanie kultúrneho podujatia.

8.  V  súlade  so  zákonom  NR  SR  č.253/1994  Z.z.  O  právnom  postavení  a  platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky 
od 01.06.2012, podľa § 3 odst.1 v 3.platovej skupine vo výške 1,98 násobkom priemernej 
mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  za  predchádzajúci  kalendárny  rok,  čo 
predstavuje 1556,28 Eur a podľa §4 ods.2 zákona 253/1994 zvýšenie  o 40 %.

Od  1.7.2012   starostke  poskytovať  stravné  lístky  podľa  podľa  Zákonníka  práce  §  152 
-stravovanie zamestnancov.  



9. Martinovi Šuvadovi, Hladovka č.14 prenájom bytu v obecnej bytovke od 1.6.2012.

D: NESCHVAĽUJE

1.  Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ na originálne kompetencie o 4 000 € z dôvodu prijatia 
ďalšieho učiteľa do materskej školy.

E: BERIE NA VEDOMIE

1.  Práce vykonané za obdobie od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Správu nezávislého audítora za rok 2011.
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.
4. Výročnú správu obce Hladovka za rok 2011.
5. Rozpočtové opatrenie v zmysle zaraďovania prostriedkov zo ŠR.

 
Overovatelia: Ján Korček
                     PhDr. Marián Brnušák

                                   Mária Kendralová
                                      starostka obce

V Hladovke, dňa 28.júna 2012


