
U z n e s e n i e 
 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hladovke, 

konaného dňa 05.05.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ Hladovka 

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

 

 

 

U z n e s e n i e 

 
 

č. 244/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.245/2022 – OZ 

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

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

č. 246/2022 - OZ 

a/ berie na vedomie „Pracovný návrh územného plánu obce Hladovka“ 

b/ odporúča spracovateľovi dopracovať pripomienky k dokumentácii územného plánu obce 

k ďalšiemu prerokovaniu.  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

č. 247/2022 - OZ 

a/ prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2021. 

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

Hladovka  za rok 2021.  

c/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 62 348,93 Eur. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 



č. 248/2022 - OZ  

a/ prerokovalo plnenie rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2021. 

b/ schvaľuje čerpanie  rozpočtu obce Hladovka a ZŠ s MŠ Hladovka za rok 2021. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 249/2022 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu RO č.1 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.1 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č. 250/2022 – OZ  

a/ berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá konštatuje, že starosta 

obce PhDr. Marián Brnušák splnil zákonom predpísanú povinnosť podania majetkového 

priznania za rok 2021 v zmysle ústavného zákona zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.251/2022 – OZ 

a/ prerokovalo žiadosť o pridelenie bytu Zdenky Šprlákovej, Suchá Hora 430 v obecnej bytovke 

198.  

a/ berie na vedomie žiadosť o pridelenie bytu Zdenke Šprlákovej, Suchá Hora 430 v obecnej 

bytovke 198. 

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

č.252/2022 – OZ 

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

za rok 2021 .  

 

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

Starosta obce PhDr. Marián Brnušák  

 

 

 

V Hladovke, dňa 11.05.2022 


