O B E C H LA D O V K A
Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 17. 08. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka:
A: URČUJE
1. Za zapisovateľku Mgr. Helenu Harmatovú.
2. Určuje podľa §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude počet
poslancov 7 a jeden volebný obvod
3. Určuje podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce vykonávať funkciu
na plný úväzok.
B: SCHVAĽUJE
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Overovateľov zápisnice PhDr.Marián Brnušák a Ján Korček.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka na II. polrok 2014.
4. Poslanca Dušana Kalisa, aby sa zúčastňoval rokovaní (kontrolných dní) stavby „Historickokultúrno – prírodná cesta okolo Tatier“ počas neprítomností starostky obce z dôvodu PN.
5. Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Hladovka, zobrazeného ako parcela registra „E“ č.3754
trvalé trávne porasty o výmere 387 m2 zapísané na liste vlastníctva č.1213 v prospech Obce
Hladovka. Cena stanovená dohodou 583,00 Eur.
6. Zámer k príprave, implementácii a k zabezpečeniu projektu „ Zlepšenie triedeného zberu
v Hornej Orave“.
7. Jánovi a Monike Hutlasovej, Hladovka č.22 prenájom bytu č.1 (garsónky) v obecnej bytovke
od 22.09.2014 do 31.12.2015.
8. Rozpočtové opatrenie č.2 podľa prílohy a zároveň úpravu rozpočtu na čerpanie rezervného fondu
z dôvodu výstavby „Historicko-kultúrnej – prírodnej cesty okolo Tatier“ .

C: BERIE NA VEDOMIE
1. Informácie starostu obce o vyhlásení volieb do územnej samosprávy na 15.11.2014 a aktuálnych
úlohách v zmysle harmonogramu materiálno-technického zabezpečenia týchto volieb.
2. Úpravu rozpočtu v zmysle zaraďovania prostriedkov- dotácií zo ŠR.

D: SPLNOMOCŇUJE:
1.

Starostku obce, na podpísanie kúpnej zmluvy podľa bodu č. B-5 tohto uznesenia.

Overovatelia: PhDr. Marián Brnušák
Ján Korček

Marián Šprlák
zástupca starostky obce

