
U z n e s e n i e 
 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 16.08.2021 o 19.30 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

 

 

U z n e s e n i e 

 

 
č. 197/2021 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 198/2021 - OZ  

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

b/ nesúhlasí  s premiestnením zberných nádob od základnej školy z dôvodu, že pozemok je vo 

vlastníctve obce. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.199/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci Hladovka. 

b/ sa uznáša na vydaní VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v obci Hladovka. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.200/2021 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

b/schvaľuje pripomienku k predloženému návrhu VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka. 

c/ sa uznáša na vydaní VZN č. 2/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  



 

 

 

č. 201/2021 - OZ  

a/ berie na vedomie informácie o Územnom pláne obce Hladovka. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.202/2021 - OZ  

a/prerokovalo poskytnutie príspevku Veronike Kubicovej, Hladovka č. 113 za reprezentáciu  

Slovenska v Kazachstane.  

b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 500 Eur Veronike Kubicovej, Hladovka č.113 za 

reprezentáciu Slovenska v Kazachstane.  

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 203/2021 - OZ  

a/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.4. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.204/2021 – OZ 

a/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 

za rok 2020 .  

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

 

V Hladovke, dňa 24.8.2021 

 


