O B E C H LA D O V K A
Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 5. 12. 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 Máriu Skorušovú a Dušana Kalisa.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Rozpočet obce na rok 2015.
6. Rozpočet ZŠ s MŠ Hladovka na rok 2015.
7. Zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015.
9. Zimnú údržbu miestnych komunikácii, aby vykonávalo i naďalej PD Suchá Hora.
10. Návrh na „zmarenie investície“ (prípravná dokumentácia) regulácia Jelešne, ktoré boli
preinvestované z obce a projekt je realizovaný Povodím Váhu.
(Odpis nákladov súvisiacich s obstaraním DHM)
11. Predĺženie nájomných zmlúv v obecnej bytovke na obdobie jedného roka.
12. Prenájom bytu Matúšovi Hulákovi, bytom Hladovka č.23.
13. Rozpočtové opatrenie-úpravu rozpočtu obce k 31.12.2014 podľa skutočného plnenia.
14. Rozpočtové opatrenie-úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2014 podľa skutočného plnenia.

15. Odmenu kontrolórke obce vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 01.06.2014 do
30.11.2014.
16.Inventarizačnú komisiu v zložení: predseda PhDr. Marián Brnušák a členovia Mária Skorušová
a Dušan Kalis.
17. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke Márii Kendralovej v počte 21 dní za rok 2014
z dôvodu dlhodobej PN a zároveň ukončenia pracovného pomeru .
18.Bezplatný prevod stavebných úprav na ZŠ-telocvični a rekonštrukcie obvodového plášťa
(zateplenie budovy ZŠ), ktoré bolo technický zhodnotené obcou, účtovné previesť do majetku
školy.

D: BERIE NA VEDOMIE
1. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017.

2. Úpravu rozpočtu v zmysle zaraďovania prostriedkov – dotácií zo ŠR.
3. Správu nezávislého audítora za rok 2013.
4. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2014 do 30.11.2014.

Overovatelia: Mária Skorušová
Dušan Kalis
Marián Šprlák
zástupca starostky obce

