
U z n e s e n i e 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 19. 06. 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. Celkový program rokovania  a jeho doplnenie. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

 

2. Overovateľov zápisnice Dušana Kalisa a Mariána Šprláka. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

 

3. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č. 307/2014 Z. z. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

 

5.Použitie prebytku rozpočtu v sume 42 872,63 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. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

6.Použitie rezervného fondu vo výške 43 600 Eur na výstavbu cyklotrasy a  rekonštrukciu 

domu smútku 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

7.Povodňový plán záchranných prác Obce Hladovka 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 



 

8. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 31.03.2014. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

9.  Preplatenie nákladov do výšky 200 Eur Tomášovi Brnušákovi, ktorý sa zúčastni  

Majstrovstiev EU mládeže do 14 rokov pod patronátom Európskej šachovej federácie. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

10.Prerokovanie platu starostovi 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 15% - t.j. 1954 € mesačne s účinnosťou od 1.6.2015. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

11. Odmenu kontrolórke obce vo výške 30% z mesačného platu za obdobie od 01.12.2014 do 

31.05.2015. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

12. Členstvo Obce Hladovka v občianskom združení s názvom MAS Orava, o. z., Oravský 

Podzámok pre obdobie rokov 2015-2022 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLLD na 

území Miestnej  akčnej skupiny MAS Orava, o. z., Oravský Podzámok, IČO: 42351898 

          

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

 13. Predaj 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 

14. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015  podľa predloženého návrhu. 

                                        PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                             starosta obce  

 

D: BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

 

2. Odborné stanovisko  kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

3. Konsolidovanú výročnú správu  obce za rok 2014. 

 

4. Informáciu o vykonaných prácach na cyklotrase. 

 



5. Okresnú súťaž DHZ v Hladovke dňa 28.06.2015. 

 

 

6. Žiadosť o vzdanie sa členstva Márie Kendralovej v komisii sociálnej, finančnej a správy 

majetku obce. 

 

7. Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015 do 31.5.2015. 
 

8. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015. 

         PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

E: POVERUJE 

 

1. Starostu Obce Hladovka k zastupovaniu Obce Hladovka v partnerstve MAS Orava o. z., 

Oravský Podzámok. 

         PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

F: NESCHVAĽUJE: 

 

1. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalého obecného úradu prednesenú 

Júliou Bušovou. Miestnosť v súčasnosti  nie je možné prenajať, nakoľko obec musí zachovať 

účelové určenie miestnosti. 

         PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  Marián Šprlák 

Dušan Kalis 

 

 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 
 


