
O  B  E  C    H  L  A  D  O  V  K  A 

 
U z n e s e n i e 

 

z 2.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hladovka, 

konaného dňa 9. 02. 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

 
A: URČUJE 

1. Za zapisovateľku Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

2.V  zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. mesačný plat  starostu obce vo výške 1632 Eur s účinnosťou od 

2.1.2015. 

 

 
B: KONŠTATUJE, že 

1. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. 

 
C: SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

2. Overovateľov zápisnice Bc.Petra Huláka a Máriu Skorušovú. 

 

3. Správu  o plnení rozpočtu  rozpočtu Obce Hladovka a ZŠ s MŠ za rok 2014 

 

4. Právomoc  starostu vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka do výšky 3000 Eur 

spôsobom podľa §11 odst.4, písm.b,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov t.j. zmenu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 

 

5. Na základe § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce č.311/2001 Z. z. rozšírenie okruhu fyzických 

osôb o starostu, ktorému bude zabezpečené stravovanie a ktorému bude prispievať na stravovanie v 

rovnakom rozsahu ako zamestnancom. 

 

6. VZN obce Hladovka č.1/2015 – o podrobnejších podmienkach výrubu drevín. 

 

7. Podľa § 20 a ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

Dodatok č.04 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 7.1.2003. 

 

8. Podľa § 20 a ods.4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

Dodatok č.02 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 7.3.2005. 

 

9. Dotácie na rok 2015 pre ZŠ s MŠ na mimoškolskú záujmovú činnosť vo výške 3900 Eur. 

 

10. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom Obce 

Hladovka a niektorých ďalších funkcionárov obce. 

 

11.Zámery rozvoja obce na rok 2015 v zmysle schváleného rozpočtu. 

 

12. Reprezentačné výdavky spojené s maškarným plesom a páračkami do výšky 100 Eur. 
 

13. Prenájom 1 - izbového bytu Tatiane Gostíkovej z Trstenej, učiteľke ZŠ v Hladovke. 



 

14. Zabezpečenie cenových ponúk a vykonať verejné obstarávanie na rekonštrukciu domu smútku. 

 

15. Zabezpečenie cenových ponúk a vykonať verejné obstarávanie na rekonštrukciu školskej 

jedálne. 

 

16.V katastrálnom území Obce Hladovka vykonať komplexné pozemkové úpravy v zmysle  §2 ods.1 

písm. a) zákona č.330/1191 Zb. 

 

17. Poskytnutie dotácie na financovanie krúžkov v CVČ v Trstenej za obdobie 01-05/2015 vo výške 

5,04 eur mesačne na dieťa  s trvalým pobytom v Hladovke. 

 

 
D: BERIE NA VEDOMIE 

1. Podanie žiadosti formou dotácie na rok 2015 v zmysle § 2 Výnosu Ministerstvo financií Bratislava 

číslo 26825/2005-441 na individuálne potreby obce – komplexná rekonštrukcia domu smútku. 

Spolufinancovanie obce 10 % z celkovej sumy. 

 

2. Podanie žiadosti na Obvodný pozemkový úrad Námestovo o nariadenie a vykonanie prípravného 

konania – pozemkové úpravy. 

 

3. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Hladovka na rok 2015    

 

4. Plán práce komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Hladovka na rok 2015 

 

E: DELEGUJE 

1. Členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ: Jozefa Planietu, Máriu Kendralovú, Petra Huláka a PhDr. 

Mariána Brnušáka. 

 

F: POVERUJE 

1. Starostu obce PhDr. Mariána Brnušáka na zvolanie verejného hovoru v oblasti Komplexných 

pozemkových úprav k.ú. Obce Hladovka 

 

2. Predsedu športovej komisie Bc. Petra Huláka k vzájomnej dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ PhDr. 

Gabrielou Pajdučákovou a zainteresovanými osobami o podmienkach a spôsoboch využívania 

telocvične pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach. Vyriešiť spoplatnenie za využívanie 

telocvične a poveriť osoby, ktoré budú zodpovedné za prenájom telocvične. 

 

G: RUŠÍ 

 

1. Uznesenie č K/1 zo dňa 2.1.2015 z ustanovujúceho zasadnutia, týkajúce sa platu starostu. 

 
 

 

Overovatelia: Mária Skorušová 

                        Bc. Peter Hulák 

                        

                 PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                           starosta obce  
 


