
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 4. 07. 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 Mariána Šprláka a Jána Korčeka. 

 

3. Účtovnú závierku obce za rok 2012 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

5.Použitie prebytku rozpočtu v sume 23 333,27 EUR zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na tvorbu rezervného fondu. 

Rezervný fond čerpať na výstavbu miestnych komunikácii. 

 

6. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2  podľa predloženého návrhu v príjmovej aj 

výdavkovej časti. 

 

7.Audítora na výkon auditu účtovnej závierky Ing. Emíliu Franekovú, číslo licencie SKAU 468, 

počnúc účtovnou závierkou za rok 2012. 

 

8.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2013. 

 

9. Mesačný plat starostke obce podľa  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

vo výške 1,98 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1593,90 

zvýšeného v zmysle § 4 odst. 2 o 40%. 



 

10. Odmenu kontrolórke obce vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 01.11.2012 do 

31.05.2013. 

 

11. Predĺženie nájomnej zmluvy Monike Karasovej vzájomnou dohodou do 31.7.2013. 

 

12. Bezplatný prenájom ihriska  do konca septembra 2013 na dolnom konci obce pre  výcvik psov 

používaných v športovej a v služobnej kynológii. Výcvik bude vykonávaný v ranných hodinách cca 

od 8.00 h a v poobedných cca od 15.00 h v priemere denne cca 2 h okrem nedele." 

 

13. Finančný príspevok vo výške 500 Eur pre Občianske združenie „Dobrý Pastier – Kláštor pod 

Znievom, ktorého predsedom je vdp. Vladimír Maslák. 

 

14. Písomné napomenutie riaditeľke školy PhDr. Gabriele Pajdučákovej, kde je uložená povinnosť 

dodržiavať školský poriadok. 

 

15. Reprezentačné výdavky spojené s prípravou gulášu pre účastníkov odpustu. 

 

 

D: BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Odborné stanovisko  kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012. 

 

2. Výročnú správu  obce za rok 2012. 

 

3. Úpravu rozpočtu v zmysle zaraďovania prostriedkov- dotácií zo ŠR. 

 

4. Oznámenie nezávislej audítorky Ing. Florentíny Tekeľovej o ukončení audítorskej činnosti. 

 

5. Žiadosť o prenájom bytu Romana Skorušu, bytom Suchá Hora č.338 s tým, že žiadosť je 

zaevidovaná v poradovníku, nakoľko sú byty obsadené. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Marián Šprlák 

                       Ján Korček 

 

 

 

 

 

                     Mária Kendralová 

                                         starostka obce 

 


