UZNESENIA
z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove dňa 24.2.2012
Uznesenie č. 10/2012
Schvaľuje : za overovateľov zápisnice p.Jozefa Marušku a p. Petra Luptáka , za
zapisovateľku p. Alenu Brašeňovú
Uznesenie č.11/2012
Berie na vedomie : kontrolu prijatých opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 12/2012
Schvaľuje : plán činnosti na rok 2012
Uznesenie č. 13/2012
Berie na vedomie : správu z previerky hlavnej kontrolórky obce p. Luptákovej
za obdobie 1.7.- 31.12.2012
Uznesenie č. 14/2012
A/ berie na vedomie žiadosť Ľubomíra Smeláka, bytom Hrabičov č.231
o odpredaj časť pozemku parcely p.č. CKN 594/1 vymedzenej podľa
geometrického plánu vo výmere 147m², GO dá zhotoviť kupujúci.
B/ berie na vedomie, že odpredaj nehnuteľnosti spĺňa podmienky osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.b zákona č.138/1991 Zb.z , ktorý je daný tým, že
sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok s parcelou č.CKN 594/11, ktorá
je zastavaná stavbou
rodinného domu popisného čísla 231, vo vlastníctve žiadateľa, ktorej je
vlastníkom a užívateľom od roku 2001,
C/ berie na vedomie, že odpredaj nehnuteľnosti spĺňa podmienky osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e zákona č.138/1991 Zb.z , ktorý je daný tým, že
zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila dňa 29.01.2012, teda
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer bol
zverejnený počas celej tejto doby,
D/ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov odpredaj parcely 594/1 vo
výmere 147 m² pánovi Ľubomírovi Smelákovi , bytom Hrabičov č.231 v cene
1,32 €/m², pričom náklady súvisiace s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy,
ako i s prevodom nehnuteľnosti bude znášať kupujúci.

-2Uznesenie č. 15/2012
Schvaľuje zvýšený predpis mesačných záloh v sume 20,- € pre dvojizbové aj
trojizbové byty v bytovom dome Hrabičov č. 255 od 1.3.2012
Uznesenie č. 16/2012
Ukladá starostovi obce urobiť výberové konania na poisťovne ( poistenie
bytového domu č. 255) a revízie plynových spotrebičov a uzavrieť nové
nájomné zmluvy - bytový dom č.255
Uznesenie č. 17/2012
Schvaľuje úľavu vo výške 50% Ing. Róbertovi Búcimu na pozemky druhu
ostatná plocha a jedna zastavaná plocha ( cesta ) v extraviláne obce.
Uznesenie č. 18/2012
Schvaľuje prenájom bytu v kultúrnom dome p. marte Balážovej a to na 3 roky
od 1.3.2012-03-10
Uznesenie č. 19/2012
Schvaľuje lepenie volebných plagátov na vyhradenom mieste na autobusovej
zastávke
Uznesenie č. 20/2012
Ukladá starostovi obce na najbližšie zasadnutie predložiť pracovné zmluvy
a pracovné náplne všetkých zamestnancov obce vrátane mzdových náležitostí.
Uznesenie č. 21/2012
Ukladá kontrolórke obce a účtovníčke spracovať podrobný ekonomický rozbor
príjmov a výdavkov za rok 2011 v zmysle záznamu hlavnej kontrolórky obce zo
dňa 16.2.2012
Uznesenie č. 22/2012
Schvaľuje stavebný dozor na výstavbu nových bytových jednotiek a to p. Jána
Struhára v sume 100,- € mesačne čistý príjem na dohodu . Pred podpisom musí
predložiť potrebné oprávnenia.
Hlasovanie : 5 prítomných poslancov hlasovalo za prijaté uznesenia
2 poslanci neprítomní
Ján Adámik
starosta obce
Overovatelia : Jozef Maruška .....................................
Peter Lupták ......................................
Zapisovateľka :Alena Brašeňová .................................

