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

konaného dňa 08. 12. 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 Mariana Šprláka a Štefan Škrabeka.

3. Odpredaj časti pozemku Jane Bonkovej, bytom Hladovka 149  podľa GP č.36433756- 159/2011. 
 Jedná sa o pozemok, ktorý bol vytvorený z E-KN parcely   č.13213/1 evidovanej na LV č.1142 
 v k. ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v podiele 1/1, 
 diel č.3 o výmere 46 m2 zodpovedá podľa GP novovzniknutej C-KN parcele č.665/3 zastav. 
 plochy a nádvoria.
 Celková výmera odpredaného pozemku je 46 m2 v celkovej sume 1,84 Eur.
 Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku pri rodinnom dome súpisné č.149 a z toho  
 dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods.8
 písm.b) zákona č.138/1991 Z.z.o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

4. VZN o pohrebníctve č.2/2012

5. VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.3/2012

6. VZN o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom v Hladovke č.4/2012

7. VZN a nakladaní s komunálnymi a drobnými stav. odpadmi č.5/2012

8.  Predĺženie nájomnej zmluvy Monike Karasovej, Hladovka 198 na 3 mesiace -  do 31.marca   
2013 za uvedených podmienok.

9. Rozpočet obce, ZŠ s MŠ na rok 2013
    Celkové príjmy : 668 332 Eur a celkové výdavky : 668 332 Eur.



10. Programový rozpočet obce na rok 2013:
  a)   príjmy a finančné operácie príjmové vo výške 668 332 Eur
  b)   výdavky a finančné operácie výdavkové vo výške 668 332 Eur
z toho :
 
 Program č. 1. Riadenie a správa obce 95 665 
 Program č. 2. Propagácia a marketing 1 350 
 Program č. 3. Služby občanom 81 530
 Program č. 4. Vzdelávanie, kultúra a šport 484 545
 Program č. 5. Bývanie 4 400  
 finančné operácie výdavkové vo výške 842.

11. Rozpočtové opatrenie-úpravu rozpočtu  obce k 31.12.2012  podľa skutočného plnenia.

12. Rozpočtové opatrenie-úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12. 2012 podľa skutočného plnenia.

13. Súhlas na  umiestnenie stavby  a zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 
220/2004 Z.z. - rekreačnej chaty pre Daniela a Zlaticu Kubicových, bytom Hladovka č. 85  na 
novovytvorenej C-KN parc. č.970/4  o výmere 368 m2 podľa GP č. 105/2012 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 zabezpečí  majiteľ na vlastné náklady. 
Stavba nie je v rozpore s verejným záujmom .  

14. Doplnenie do rady školy vdp. Ondreja Lajčina.

D: BERIE NA VEDOMIE

1.  Práce vykonané za obdobie od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Programový rozpočet na roky 2014- 2015.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015.

E:  POVERUJE:

1. Starostku obce Máriu Kendralovú podpísaním kúpnej zmluvy podľa bodu C-3 tohto uznesenia.

Overovatelia:  Marián Šprlák
                        Štefan Škrabek

      Mária Kendralová
                                            starostka obce


