
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 3. 05. 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 Petra Huláka a Dušana Kalisa. 

 

3. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.03.2013. 

 

4. Odpredaj časti pozemku Ľubomírovi Bušovi, bytom Hladovka č.96  podľa GP č.36433756- 

207/2010. Jedná sa o pozemok, ktorý bol vytvorený z E-KN parcely   č.13219/2 evidovanej na LV 

č.1142 v k. ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v podiele 1/1, diel č.13 o výmere 38 m2 

zodpovedá podľa GP novovzniknutej C-KN parcele č. 244/5 zastav. plochy a nádvoria. 

Celková výmera odpredaného pozemku je 38 m2 v celkovej sume 1,29 Eur. 

Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku pod stavbu rodinného domu  na novej ulici 

a z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9 a ods.8 

písm. b) zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

5. Pokrývanie   strechy na základnej škole roč.1.-4. spoloč. priestorov a telocvične.  Cenovú ponuku  

najlacnejšiu v sume  11 165 € podanú Jozefom Žuffom z Lokce k tomu dodanie a montáž 

doplnkového materiálu ( odkvapový systém, lapače, strešné okná, vetráky, atď). Zároveň zakúpenie 

lát cca 15 m3 na olatovanie strechy od Stanislava Buša v cene 160 €/m3. 

 

6. Cenovú ponuku od Milana Zboroňa zo Žiliny v sume: 11 €/m2 na renováciu parkiet v kultúrnom 

dome. Zo štyroch ponúk bola najlacnejšia. 

 

7. Cenovú ponuku od Cestných stavieb L. Mikuláš 20,48 €/m2 na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie pod Kopanice o výmere cca 700 m2 – v dĺžke 200 m v šírke 3,50m. Z dvoch ponúk 



bola najlacnejšia. 

Zároveň schvaľuje ponuku na preštrkovanie a zavalcovanie miestnej komunikácie poza domy.  

Cena za l fúru štrku 282 €. 

 

8. Zakúpenie predlžovacieho kábla cca 160 bm – 4x10 CYKY flexibilný- na pripojenie el. energie 

v prípade športovej alebo inej akcie na ihrisku pri Jelešni. 

 

9. Preplatenie obedov v počte  cca 100 ks na  akciu, ktorá  je 7. júna -50 rokov od založenia školy 

a v nedeľu 9. júna 2013  „Deň rodiny“ poriadaný obcou. 

 

10. Rozpočtové opatrenie č.1 a to na výdavkovú časť - CVČ Trstená a SŠSZČ – Nižná, nakoľko pri 

schvaľovaní rozpočtu pre rok 2013 sa s týmito výdavkami  nepočítalo.   

Výdavky, ktoré boli rozpočtované na projekt PL/SK sa ponížia, nakoľko sa nebudú čerpať- projekt 

nebol schválený. 

 

D: BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Podanie žiadosti a vypracovanie projektu na „Chránenú dielňu“, ktorá je určená pre ľudí s trvalou 

invaliditou a s postihnutím nad 60%. V projekte sa vytvorili dve pracovné miesta na 2 roky so 

zaradením: pomocný administratívny pracovník. 

 

E:  DELEGUJE: 

 

1. Za zástupcov obce v Rade školy pri ZŠ s MŠ Štefana Škrabeka, Petra Huláka, PhDr. Mariána 

Brnušáka a Máriu Kendralovú. 

 

F:  POVERUJE: 

 

1. Starostu obce Máriu Kendralovú podpísaním kúpnej zmluvy podľa bodu C-4 tohto uznesenia. 

 

 

 

 

Overovatelia:  Peter Hulák 

                        Dušan Kalis 

 

 

  

 

V Hladovke, dňa 03.05.2013         Mária Kendralová 

                                        starostka obce 

 


