UZNESENIA
z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove dňa 18.01.2012
Uznesenie č.1/2012
Schvaľuje: za zapisovateľa p. Pavla Boháča, za overovateľov p.Jána Debnára a p.
Ľubomíra Smeláka.

Uznesenie č.2/2012
Berie na vedomie: správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ. Uznesenie č. 40/2011 sa bude prerokovávať na najbližšom zasadnutí.

Uznesenie č.3/2012
Berie na vedomie: Informáciu o ukončení prestavby ako aj skolaudovanie pošty. Pošta
daná do užívania dňa 05.12.2011. Faktúra činila 9932,76 € bez DPH +20℅ 1986,55 €
spolu=11919,31 € .

Uznesenie č.4/2012
Poveruje: starostu obce aby vstúpil do jednania s firmou Simkor s.r.o Banská Štiavnica
zhotoviteľom prestavby pošty za účelom zníženia sumy za prestavbu pošty, faktúra
č.335/604501/11 na úroveň ceny stanovenej Kúpnej zmluve 10186,00 €.

Uznesenie č.5/2012
Berie na vedomie: hromadnú sťažnosť občanov voči majiteľky pozemkov uvedených
v zápisnici a to pani Janky Valachovičovej bytom Tlmače zaslanie písomného upozornenia
na zjednanie nápravy.

Uznesenie č.6/2012
Schvaľujú: s udelením súhlasu pre poľovné združenie Žiare podpisom pre starostu obce
obecné pozemky vo vlastníctve 4,3396 ha pozemkov v poľovnom revíre pre plno mocenstvo
pre zástupcu poľovného združenia.

Uznesenie č.7/2012
Schvaľuje: žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre Ľ.Smeláka posl .OZ

evid. na LV
č.303 parcela č.594/1 TTP pod podmienkou, že bude úspešný vyhlásenej obchodnej verejnej
súťaže uverejnenej na web. stránke obce zo dňa 30.01.2012 ako aj zámer obce odpredaja
časti pozemku súlade s ustanovením §9 a odst1až 7 zákona o majetku obci vyvesený na
obecnej tabuli. V tejto podobe bol prevod schválený všetkými 7 poslancami OZ boli splnené
podmienky podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .V
stanovenej účtovnej ceny pre pozemky 1,32 € m² odsúhlasené OZ uznesením č.54/2011.

Uznesenie č.8/2012
Poveruje: starostu obce zabezpečiť stavebný dozor za obec pre výstavbu 8 bytovky.A
vstúpiť do jednania s navrhovaným odborne spôsobilím p. Struhárom Janom či by tento dozor
akceptoval a za akú cenovú reláciu.

Uznesenie č.9/2012
Ukladá: starostovi ako aj poslancom pripraviť riešenie (návrh) ako ďalej postupovať
s nehnuteľnosťou(stará požiarna zbrojnica parcela č.455 vo výmere 934m² strede obce).
Všetky uznesenia boli jednohlasne prijaté všetkými 7 poslancami.
Overovatelia: Ján Debnár
Ľubomír Smelák
Zapisovateľ: Pavel Boháč

Ján Adámik
starosta obce
Hrabičov

