
U Z N E S E N I E 
 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 10.06.2016 o 19.30 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

U z n e s e n i e  

36/2016 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

37/2016-OZ 

 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2015 

b/ berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce 

Hladovka za rok 2015.  

c/ schvaľuje Záverečný účet Obce Hladovka  za rok 2015 a celoročné hospodárenie „bez 

výhrad“ 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 33 844,03 Eur.  

Zostatok z finančných operácií vo výške 109 996,42 Eur vrátiť do rezervného fondu ako 

nepoužité finančné prostriedky z dôvodu pokrytia kapitálových výdavkov prebytkom bežného 

rozpočtu. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

38/2016 – OZ 

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 

b/ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

39/2016 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q. 2016 

b/ schvaľuje Správu o hospodárení Obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za I.Q.2016. 

c/ berie na vedomie RO č.3 v rámci rozsahu určeného OZ  a poskytnutých prostriedkov zo ŠR 

a EFRR. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

40/2016-OZ 

a/ prerokovalo Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Hladovka 



b/ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Hladovka. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

41/2016 - OZ  

a/ prerokovalo predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13213/1 zapísané na 

LV č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-67/2016 zo dňa 

13.4.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.237/3 zastavané plochy 

o výmere 58 m2 v prospech Františky Chovančákovej, Suchá Hora 29 za kúpnu cenu vo výške 

0,0341/m2, čo za celú prevádzanú plochu  o výmere 58 m2 činí sumu vo výške 1,98 Eur. 

b/ schvaľuje predaj časti pozemku v k. ú. Hladovka parcela reg. „E“ č.13213/1 zapísané na LV 

č. 1142 pod B1 na Obec Hladovka v celku, ktorá podľa GP č. 36433730-67/2016 zo dňa 

13.4.2016 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č.237/3 zastavané plochy 

o výmere 58 m2 v prospech Františky Chovančákovej, Suchá Hora 29 za kúpnu cenu vo výške 

0,0341/m2, čo za celú prevádzanú plochu  o výmere 58 m2 činí sumu vo výške 1,98 Eur. 

Pozemok parcely reg.“C“ č.237/3 svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom 

parc.reg. “C“ č.237/1, na ktorom je postavený rodinný dom súp.č.29 v Obci Hladovka a je vo 

výlučnom vlastníctve nadobúdateľky. Z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre 

prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa §9a ods.8 písmeno e/ zákona 

č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 

c/ poveruje podpísaním kúpnej zmluvy starostu obce 

 

                                                                                                                    

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

42/2016 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť Renáty Kubincovej, Hviedoslavova 48, 027 43 Nižná o predaj časti 

pozemku parcela reg. C-KN č.672/9 o výmere 16 m2 v k. ú. Hladovka– ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

b/ schvaľuje zámer predaja pozemku parcela reg. „C“ č. 672/9 zastavané  plochy a nádvoria, 

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

Kubincovej, bytom Hviezdoslavova 48, 027 43 Nižná. Celková výmera pozemku je 16 m2. 

Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza pred záhradou rodinného 

domu č.151. 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  

 

 

43/2016 - OZ  

a/ prerokovalo vzdanie sa členstva v Rade školy PhDr. Mariána Brnušáka 

b/ berie na vedomie vzdanie sa členstva PhDr. Mariána Brnušáka v Rade školy 

c/ deleguje ako ďalšieho člena Rady školy poslanca Dušana Kalisa 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 



 

44/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu o plnení rozvoja obce 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

45/2016 - OZ  

a/ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.12.2015 do 31.5.2016. 

b/  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

46/2016 - OZ  

a/schvaľuje  prerokovanie platu starostovi v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. Mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 1  v 3. platovej skupine je vo 

výške 1,98 násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok a v zmysle  § 4 ods. 2 zvýšený o 30 % s účinnosťou od 

1.6.2016. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 


