
U z n e s e n i e 
 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 01.04.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

 

 

 

U z n e s e n i e 

 
č. 237/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.238/2022 – OZ 

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

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 239/2022 - OZ  

a/ prerokovalo odkúpenie pozemkov pod vybudovaným krížom pod miestnym názvom „Nad 

Grapou“. Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hladovka: 

parcela registra „E“ č. 9448 orná pôda 728 m2 od predávajúcej Štefánie Motýľovej  

v podiele 1/1, 

parcela registra „E“ č. 9413 orná pôda 1482 m2 od predávajúceho č. 2 Jána Korčeka 

v spoluvlastníckom podiele 17/40 a od predávajúcej č. 3 Štefánie Šikyňovej 

v spoluvlastníckom podiele 23/40, spolu v 1/1. 

Kúpna cena pozemkov bola stanovená vo výške 5,- €/m2 (slovom päť eur za jeden meter 

štvorcový). 

b/ schvaľuje odkúpenie pozemkov pod vybudovaným krížom pod miestnym názvom „Nad 

Grapou“. Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hladovka: 

parcela registra „E“ č. 9448 orná pôda 728 m2 od predávajúcej Štefánie Motýľovej  

v podiele 1/1, 

parcela registra „E“ č. 9413 orná pôda 1482 m2 od predávajúceho č. 2 Jána Korčeka 

v spoluvlastníckom podiele 17/40, od predávajúcej č. 3 Štefánie Šikyňovej 

v spoluvlastníckom podiele 23/40, spolu v 1/1. 

Kúpna cena pozemkov bola stanovená vo výške 5,- €/m2 (slovom päť eur za jeden meter 

štvorcový). 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

č.240/2022 – OZ 



a/ berie na vedomie informácie podané starostom obce v bode „rôzne“. 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.241/2022 – OZ 

a/ prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021. 

b/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021. 

 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

 

V Hladovke, dňa 06.04.2022 

 


