
U Z N E S E N I E 
 

z 3. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 22.04.2016 o 19.30 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

............................................................................................................................ 

U z n e s e n i e  

22/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

23/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelení a prevode miestnosti do vlastníctva PSU Hladovka 

v spoločenských priestoroch  kultúrneho domu. 

b/ neschvaľuje prevod miestnosti do vlastníctva PSU Hladovka v spoločenských priestoroch  

kultúrneho domu. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

24/2016 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť Františky Chovančákovej o predaj časti pozemku parcela reg. C-KN 

č.237/3 o výmere 58 m2 v k. ú. Hladovka – ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

b/  schvaľuje zámer predaja pozemku parcela reg. „C“ č. 237/3 ostatné plochy, evidovanej na 

LV č.1142 v k. ú. Hladovka pod B1 na Obec Hladovka v celku v prospech Františky 

Chovančákovej, bytom Suchá Hora 29. Celková výmera pozemku je 58 m2. Jedná sa o 

majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza pred záhradou menovanej z dôvodu 

vybudovania prístupu k rodinnému domu č.29. 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. 

 

                                                                                                                    

.............................................................. 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

25/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie žiadosti predložené uchádzačkami na funkciu kontrolóra Obce Hladovka. 

b/ za hlavného kontrolóra Obce Hladovka v tajnom hlasovaní bola zvolená Anna Hutlasová. 

c/ za hlavného kontrolóra Obce Hladovka v tajnom hlasovaní nebola zvolená Štefánia 

Motýľová. 

 

.............................................................. 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

26/2016 - OZ  

a/ prerokovalo Návrh VZN č.1/2016, ktorým sa stanovujú Zásady vybavovania sťažností 

v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, Hladovka 45. 

b/ schvaľuje Návrh VZN č.1/2016 ktorým sa stanovujú zásady vybavovania sťažností 

v podmienkach samosprávy Obce Hladovka, Hladovka 45. 

 



 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 č. 27/2016 – OZ 

a/ prerokovalo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hladovka. 

b/ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hladovka. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

28/2016-OZ 

a/ prerokovalo návrh Registratúrneho poriadku Obce Hladovka. 

b/ berie na vedomie návrh Registratúrneho poriadku Obce Hladovka. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

29/2016-OZ 

a/ berie na vedomie predloženie projektu „Rekonštrukcia telocvične“. 

b/ ruší uznesenie 16/2016 písm.b, zo dňa 26.02.2016. 

c/schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične“ vo výške min.30% 

z rozpočtovaných nákladov a zároveň  úpravu rozpočtu obce – RO č.2. 

 

 

.............................................................. 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

30/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu starostu o plnení úloh rozvoja obce a úpravu rozpočtu na 

poskytnutých dotáciach. 

 

..... ...................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

31/2016-OZ 

a/ prerokovalo žiadosť MŠ Hladovka o poskytnutie finančných prostriedkov na podujatie: 

 „ 50 rokov“ od založenia MŠ Hladovka. 

b/ schvaľuje preplatenie nákladov max. do výšky 400 Eur pre MŠ Hladovka na podujatie: 

 „ 50 rokov“ od založenia MŠ Hladovka. 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

32/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie pripravované kultúrne akcie: „Stavanie mája a Deň rodiny“. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

33/2016 - OZ 

a/ prerokovalo odmenu hlavnej kontrolórke za obdobie od 12/2015-04/2016. 

b/ schvaľuje odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavnej kontrolórke za obdobie  



od 12/2015-04/2016. 

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

34/2016 – OZ 

a/ prerokovalo členov na otváranie obálok v rámci verejného obstarávania. 

b/ schvaľuje členov na otváranie obálok v rámci verejného obstarávania: Peter Hulák, Anna 

Harmatová, Dušan Kalis, Ľubomíra Kalisová a Helena Harmatová.  

 

 

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

35/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie informáciu o plate starostu s účinnosťou od 01.01.2016. 

    

........................................................... 

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

 


