
U z n e s e n i e 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 31. 07. 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 Jozefa Planietu a Petra Huláka. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

3. Uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Hladovka a firmou Geodetika, s.r.o. Floriánska 19, 

Košice na produkt služby Web GIS na riešenie geografického informačného systému v trvaní 

jedného roka. 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

4. Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ k 30.06.2015. 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce  

5. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015  podľa predloženého návrhu 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

  

6. Prenájom 1-izbového bytu Tomášovi Šprlákovi, bytom Hladovka č.232 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

 

7.Súhlas na vydanie dodatočného stavebného povolenia spojené s kolaudačným rozhodnutím 

pre Helenu Kubicovú, Hladovka č.218 na rekreačnú chatku postavenú na novovytvorenej C-

KN parc.č.970/7 o výmere 88 m2 a parc.č. 970/6 o výmere 145 m2 podľa GP č. 36433730-

106/2014 

v extraviláne obce za podmienky, že pozemok je na liste vlastníctva a k nemu vedie aj 

prístupová cesta. Inžinierske siete, ich údržbu a prevádzku si zabezpečí  majiteľka na vlastné 

náklady.   



 

 

Zároveň schvaľuje zmenu druhu pozemku C-KN parcely č.970/7 o výmere 88 m2 a parcely 

č.970/6 o výmere 145 m2 podľa GP č. 36433730-106/2014 poľnohospodárskej pôdy podľa 

zákona 220/2001 Z.z. Stavba nie je v rozpore s verejným záujmom .   

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

8.Súhlas na zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 220/2001 Z.z. pre 

Jána Korčeka, bytom Hladovka č.58 parcely E-KN 454 o výmere 124 m2, č.p.453 – 248 m2, 

č.p.452 – 232 m2 a č.p. 455-567m2. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

9.Súhlas na zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 220/2001 Z.z. pre 

Ing. Janku Bušovú, rod. Hutlasovú, bytom Hladovka č.79 parcely C-KN 119/1 o výmere 1044 

m2 a parc.č.119/2 o výmere 27 m2. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

10.Podanie žiadosti na enviromentálny fond – na zateplenie stropu základnej školy s tým, že 

obec spolufinancuje 5% z celkovej sumy. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

11.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hladovka na II. polrok 2014. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

12. Výdavky spojené s občerstvením pre účastníkov odpustu. 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 

        

 

D: BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Správu o činnosti obce a informáciu o vykonaných prácach od posledného zasadnutia. 

 

2. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2015. 
 

         PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

E: POVERUJE 

 

1. Starostu Obce Hladovka na podpísanie zmluvy schválenej pod bodom C/3 tohto uznesenia. 

         PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

 

Overovatelia: Jozef Planieta 

Peter Hulák 

 

         PhDr. Marián Brnušák 

          starosta obce 
 


