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

U z n e s e n i e 
z 3.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 17.04. 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka: 

 

A: URČUJE 

1. Za zapisovateľku Mgr. Helenu Harmatovú. 

 

B: KONŠTATUJE, že 

1. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené resp. sa plnia v súlade s termínmi. 

 

C: SCHVAĽUJE 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva. 

                                                                                                                  PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

2. Overovateľov zápisnice Annu Harmatovú a Máriu Skorušovú. 

                                                                                                                   PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  

 

3. Vyjadrenie súhlasu pre OVS, a.s. na realizáciu  odkanalizovania obci Liesek, Čimhová, Vitanová, 

Hladovka a Suchá Hora s napojením sa na zberač Liesek – Trstená po jeho vybudovaní 

                                                                                                                   PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

4. Vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na programové obdobie 

2014 až 2020 v zmysle novej legislatívy a v spolupráci s firmou SCARABEO, s. r. o., Banská Bystrica.  

Cena za spracovanie 500,- Eur. 

                                                                                                                   PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

5. Zámer predaja pozemku parcela reg. „C“ č. 930/38 ostatné plochy, evidovanej na LV č.339 v k. ú. 

Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v celku v prospech Daniela a Lenky Hutlasovej, trvale bytom 

Hladovka č.248. Celková výmera pozemku je 37 m2 za kúpnu cenu vo výške  492,10 Eur (13,30/m2 ). 

Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku pod stavbu rodinného domu  na novej ulici- Za 

domami a z toho  dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9 a ods.8 

písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a je potrebný súhlas 3/5 

všetkých poslancov. 

                                                                                                                   PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  

6. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke  pracovného stroja Ursus - Ostrovek K 162 a 

poľnohospodárskeho traktora Zetor /7011 s nákladným prívesom BSS  za účelom prác na cyklotrase 

a pri vykope rigolov okolo cesty za domami . 

                                                                                                                    PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

7. Poskytnutie finančných prostriedkov pre DHZ Hladovka do výšky 1 190,- Eur na kúpu vysielačky 

a zásahových oblekov. 
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                                                                                                                  PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

8. Opravu a údržbu jednoizbového bytu č. 2,  Hladovka 198. 

                                                                                                                  PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

9. Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 742/2014/UZ k projektu: „Historicko kultúrno - 

prírodná cesta okolo Tatier“ 

Zmena spočíva v posunutí termínu čerpania do 31.12.2015 (aktuálne je možnosť čerpania do 

31.3.2015) a zmene konečnej splatnosti úveru do 31.1.2017 

(aktuálne je splatnosť do 30.6.2016). 

                                                                                                                   PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
 

10. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015  podľa predloženého návrhu. 

                                                          PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                               starosta obce  
D: BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

 

2. Pokračovanie prípravného konania komplexných pozemkových úprav v spolupráci s Obvodným 

pozemkovým úradom Námestovo. 

 

3.Verejné obstarávanie na rekonštrukciu domu smútku. Najnižšia cena bola od živnostníka Lukáša 

Bonka, v celkovej sume za dielo 23 506,72 Eur. 

 

4. Verejné obstarávanie na opravu školskej kuchyne a chodby. Najnižšia ponuka bola Ing. Ladislava 

Tomajku – TOMSTAV, 027 12 Vitanová. Cena za dielo 4 327,55 Eur. 

 

5. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hladovka za rok 2014. 

 

6. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015. 
 

7. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015. 

               PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                              starosta obce  

E: POVERUJE 

1. Zástupcu starostu Obce Hladovka Jána Korčeka odkontrolovať dovybavenie DHZ v Hladovke do 

skupiny “B”. 

2. Starostu obce, aby zabezpečil revízie všetkých elektrických, plynových zariadení, tlakových nádob 

a komínov v správe Obce Hladovka. 

3. Starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy podľa bodu C-5 tohto uznesenia. 

4. Starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy podľa bodu C – 6 tohto uznesenia. 

Overovatelia:    Mária Skorušová,  Anna Harmatová 

              PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                              starosta obce  

 


