Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13. 06. 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 Dušana Kalisa a Petra Huláka
3. Prekleňovací úver vo výške 175 256 Eur na dobu 24 mesiacov na realizáciu stavby „ Historicko –
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier“ - CYKLOTRASA a jeho zabezpečenie
BLANKOZMENKOU a následne spolufinancovanie projektu obcou vo výške 5 % z celkových
nákladov 184 480 Eur, t.z. spoluúčasť obce je 9 224 Eur.
4.Uzavretie zmluvy na Výstavbu a prevádzku optickej siete pozdĺž „ Historicko – kultúrno –
prírodná cesta okolo Tatier“ - CYKLOTRASA v katastri obce prednesenú Mgr. Draveckým,
konateľom DSi data s.r.o. Námestovo za dohodnutých podmienok
5. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.03.2014.
6. Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
7.Použitie prebytku rozpočtu v sume 90 789,10 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.
8. 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 zvýšeného
v zmysle § 4 odst. 2 o 50% - t.j. 2448 €.
9. Odmenu kontrolórke obce vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 01.12.2013 do
31.05.2014.
10. Reprezentačné výdavky spojené s prípravou gulášu pre účastníkov dňa rodiny.

D: BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014 do 31.5.2014.
2. Odborné stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
3. Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2013.
4. Žiadosť o prenájom bytu podanú Jánom Hutlasom ml., bytom Hladovka č. 22 s tým, že žiadosť je
zaevidovaná v poradovníku, nakoľko sú byty obsadené.
5. Žiadosť o prenájom bytu podanú Matúšom Hulákom, bytom Hladovka č. 23 s tým, že žiadosť je
zaevidovaná v poradovníku, nakoľko sú byty obsadené.
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