
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 24. 1. 2014 

 

 
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. Dotáciu na rok 2014 ZŠ s MŠ na mimoškolskú záujmovú činnosť vo výške 3 900 Eur. 

 

4. Vykúpenie pozemkov na ihrisku pri Jelešni na parc. C - KN č. 948 za cenu od 1,50 – 1,70 za m2 

    s tým,  že  v ťarche na liste vlastníctva bude zapísané - „pozemok na športovú činnosť“. 

 

5. VZN č.1/2014 Obce Hladovka o chove a držaní psov. 

 

6. Zrušenie VZN č. 7/2008 o chove zvierat, čistení a údržbe verejných priestranstiev 

    a ochrane  verejného poriadku 

 

7. Opätovne vyzvanie občanov k výrubu stromov a kríkov po trase bývalej železnice za poplatok 

    5€ /m³,  nahlásiť sa  do 31.1.2014 na obecný úrad. 

    Podľa počtu záujemcov sa pristúpi k novému riešeniu a postupu výrubu. 

 

D: NESCHVAĽUJE 

 

1. Pridelenie dotácie ani uzavretie zmluvy s  SCVČ v Nižnej pre rok 2014. 

 

2. Dražbu vo výške 1€ na výrub stromov, kríkov a náletov  po trase bývalej železnice podanú 

    Karolom Škvarekom, bytom Hladovka č.70. 

 
E: BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Farebné spracovanie návrhu na fasádu budovy ZŠ po zateplení od učiteľov školy. 

 

2. Informáciu o termíne  vyhodnotenia verejnej súťaže " Zateplenie budovy ZŠ", ktoré sa uskutoční 

    10.02.2014 o 13.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

 

3. Správu kontrolórky obce o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013. 

 



4. Informáciu o úprave Zákona  č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

    zákonov v §52 odseku 3 platnú od 1.1.2014. (Úprava sa týka chodca a reflexných prvkov.) 

 

5. Návrh starostky informovať pozvaných vlastníkov pozemku C-KN č.948 o možnosti rozšíriť 

   intravilán obce o časť Lonky od vodojemu po k.ú. Suchá Hora a o možnosti malých pozemkových 

   úprav. 

 

 

 

Overovatelia:  Ján Korček 

                        PhDr. Marián Brnušák 

                        

                   Mária Kendralová 

                                                   starostka obce   

 
 

 

 

 

 


