
U z n e s e n i e 
 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 20.11.2020 o 18.00 hod. v zasadačke OÚ Hladovka 

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

 

U z n e s e n i e 

 
č. 136/2020 - OZ  

a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

č.137/2020 – OZ 

a/ prerokovalo správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

b/berie na vedomie správu o činnosti obce od posledného zasadnutia. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.138/2020 - OZ 

a/ prerokovalo informácie o výbere miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad a 

informácie o novej povinnosti od 1.1.2021 zabezpečiť zber a likvidovanie prostredníctvom 

oprávnených osôb BRO kuchynský odpad. 

b/ berie na vedomie informácie o výbere miestnych daní  a poplatkov za komunálny odpad 

a informácie o novej povinnosti od 1.1.2021 zabezpečiť zber a likvidovanie prostredníctvom 

oprávnených osôb BRO kuchynský odpad. 

c/ poslankyne a poslanci  do najbližšieho zasadnutia predložia alternatívy vysporiadania sa, s 

likvidáciou kuchynského odpadu a spôsob podieľania sa občanov na spolufinancovaní alebo 

všetky náklady bude znášať obec. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 139/2020 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka a zaradenie parciel E KN 

č. 8005, E KN č. 8009 a E KN č. 8013 do intravilánu obce. 

b/ OZ odporúča odložiť prejedávanú žiadosť o rozšírenie územného plánu Obce Hladovka a 

zaradenie parciel E KN č. 8005, E KN č. 8009 a E KN č. 8013 do intravilánu obce do 

najbližšieho OZ, ktoré sa uskutočni v decembri 2020. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.140/2020 - OZ  

a/ prerokovalo zaradenie hasičských vozidiel ako špeciálne vozidlá do osobitnej evidencie MV 

SR. 

b/ berie na vedomie a odporúča dokončiť proces k zaradeniu hasičských vozidiel ako špeciálne 

vozidlá do osobitnej evidencie MV SR. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 



 

č.141/2020 – OZ 

a/ a/ prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Hladovka na mimoškolskú záujmovú činnosť. 

b/ schvaľuje dotáciu pre ZŠ s MŠ Hladovka na mimoškolskú záujmovú činnosť vo výške 2 100 

Eur.  

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

 

č.142/2020 - OZ 

a/ prerokovalo žiadosť dievčenskej speváckej skupiny na preplatenie čiastky nákladov za 

nahratie vianočných kolied. 

b/ schvaľuje preplatenie časti nákladov vo výške 1 000 Eur za spracovanie CD nosiča.  

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

č. 143/2020-OZ 

a/ prerokovalo informácie starostu v oblasti Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad so 

sídlo: Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.  

b/ berie na vedomie informácie starostu v oblasti Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad 

so sídlo: Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

č.144/2020 - OZ 

a/ prerokovalo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2019 a 2020. 

b/ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2019 a 2020. 

c/ OZ prostredníctvom starostu žiada aby riaditeľka školy do budúcnosti osobne predniesla na 

OZ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020 

a 2021. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

č.145/2020 - OZ 

a/ prerokovalo hodnotu balička na 1 dieťa do 15 rokov v hodnote 2 Eura. 

b/ schvaľuje hodnotu balička na 1 dieťa do 15 rokov v hodnote 2 Eura. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

č.146/2020 - OZ 

a/ prerokovalo informáciu o pridelení nájomného obecného bytu Martinovi Hutlasovi, 

Hladovka 22, 027 13  Suchá Hora. 

b/ berie na vedomie informáciu o pridelení nájomného obecného bytu Martinovi Hutlasovi, 

Hladovka 22, 027 13  Suchá Hora. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák 

 

 

V Hladovke, dňa 25.11.2020 


