
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 16. 02. 2013 

 
 

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 PhDr. Mariána Brnušáka a Máriu Skorušovú. 

 

3. Pridelenie dotácie na záujmovú činnosť iba Mestu Trstená ako zriaďovateľovi CVČ  vo výške 

30,25 € na žiaka za I. polrok na základe VZN č.5/2008. Jedno dieťa  môže byť prihlásené do 

jedného CVČ. 

 

4. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.12.2012. 

 

5. Zrušenie stálych komisií, ktoré boli zriadené dňa 27.12.2010 uznesením bodu pod písm. G a 

zároveň aj jej členov, ktorí boli zvolení uznesením bodu pod písm. H. 

 

6. Vypracovanie projektu na nadstavbu podkrovných miestnosti na základnej škole, aby sa postupne 

mohlo vybavovať stavebné povolenie na dokončovacie práce podkrovia. 

 

7. Otváracie hodiny prevádzky pohostinnstva  Martiner Pub, Hladovka č.134 : 

P:  14.00 -  23.00 

U: 14.00 -  23.00 

S:  14.00 – 23.00 

Š:  14.00 – 23.00 

P:  14.00 – 01.00 

S:  10.00 – 01.00 

N:  11.00 – 23.00 

 



8. Zakúpenie škrabky zemiakov pre školskú jedáleň v hodnote 1466 €. 

 

9. Súhlas k stavbe rekreačnej chaty pre Daniela a Zlaticu Kubicovú, bytom Hladovka č. 85 

postavenej na novovytvorenej C-KN parcela č. 970/4 o výmere 36 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.  Zároveň 

schvaľuje zmenu druhu pozemku C-KN parcely č.970/4 o výmere 368 m2 podľa GP č.105/2012 

poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 220/2001 Z. z. nakoľko stavba nie je v rozpore s verejným 

záujmom. 

 

10. Predĺženie nájomnej zmluvy Monike Karasovej do 31.3.2013, zároveň navrhuje, aby sa každý 

štvrťrok prehodnocovala nájomná zmluva. 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hladovka na I. polrok 2013. 

 

12. Zorganizovanie volejbalového turnaja v telocvični ZŠ dňa 23.02.2013. 

 

 

D: BERIE NA VEDOMIE 

 

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

 

2. Zakúpenie nového kopírovacieho stroja v hodnote 1003 €. 

 

3. Malé pozemkové úpravy v rozšírenom katastri obce ale zároveň navrhuje predniesť túto možnosť 

na najbližšom verejnom zhromaždení občanov obce. 

 

4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012. 

 

5. Zvolenie nových členov výboru miestnej organizácie SČK v Hladovke. Za predsedkyňu bola 

zvolená Helena Kubicová. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  PhDr. Marián Brnušák 

                        Mária Skorušová 

 

 

 

        Mária Kendralová 

        starostka obce 

 

 

                                                                         


