Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 25. 04. 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 Mária Skorušová a Štefan Škrabek
3. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.12.2013.
4.Realizáciu mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/122 na základe Zmluvy č.74 o poskytnutí
finančného príspevku s 5% účasťou obce.
5. Najnižšiu cenovú ponuku na opravu fasády telocvične a roč. 1. - 4. podanú Ľubošom Vnenkom
vo výške 11 197,80 € v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL/SK s názvom projektu
" Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou" .
6. Vydanie listu, ktorým sa osloví každý vlastník a formou prehlásenia vyjadrí súhlas alebo nesúhlas
s konaním JPÚ. Termín odovzdania prehlásenia je do 30.mája 2014.
7. Ponuku s VÚB banky na prekleňovací úver z EÚ fondov v súvislosti s výstavbou cyklotrasy.
Výška úveru : 253 842 € na 24 mesiacov.
8. Poskytnutie transféru vo výške 97,10 € na pokrytie ubytovania počas súťaže pre rodinu Pavla
Brnušáka, ktorý sa v dňoch od 5.4.-12.4.2014 so svojimi synmi Andrejom a Tomášom zúčastnili na
MSR mládeže v šachu v Starej Ľubovni.
9. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1
výdavkovej časti.

podľa predloženého návrhu v príjmovej aj

D: BERIE NA VEDOMIE
1. Ukončené verejné obstarávanie na zateplenie budovy školy. Ponuky sa otvárali 10.02.2014.
Predložených bolo 19 ponúk. Najnižšiu sumu vo výške 77 108,54 € predložila firma Ferosta, s. r. o.,

Brehy 673/73 z Belej.
2. Informáciu o výstavbe a prevádzke optickej siete firmou DSI DATA pozdĺž cykloturistického
chodníka a následne dobudovanie - pripojenie obce.
3. Podanú žiadosť na Ministerstvo financií SR na individuálne potreby obce konkrétne na
rekonštrukciu domu smútku - výmenu okien, dverí v celkovej sume: 10 000 €.
4. Úpravu rozpočtu v zmysle zaraďovania prostriedkov- dotácií zo ŠR.
5. Správu o kontrolnej činnosti hlavnou kontrolórkou obce za rok 2013.

Overovatelia: Mária Skorušová
Štefan Škrabek

Mária Kendralová
starostka obce

