ZÁPISNICA

č. 10/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 14.12.2012

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Pavel Boháč
Peter Lupták
Ján Debnár
Jozef Maruška
Branislav Miškov

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová
Mgr. Katarína Píšová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik ,
prítomní 5-i poslanci a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.

Program zasadnutia :
 Otvorenie
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Prerokovanie upraveného rozpočtu na rok 2012 a návrhu rozpočtu na rok 2013-2015
a zapracovanie nájomných splátok vo vzťahu k ŠFRB a programového rozpočtu na
roky 2013-2015
 Prerokovanie návrhu VZN č.6/2011-doplnok o miestnych daniach za KO na rok
2013 a VZN č.8/2012 o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom
 Prerokovanie návrhu VZN č. 9/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013
 Prerokovanie cenníka na rok 2013
 Diskusia
 Záver roka

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia . Program zasadnutia
bol jednohlasne odsúhlasený prítomnými poslancami.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Pavel Boháč a p. Peter Lupták, za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 69/2012)

-23. Prerokovanie upraveného rozpočtu na rok 2012, návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
a zapracovanie nájomných splátok vo vzťahu ŠFRB a programového rozpočtu na roky
2013-2015
Starosta obce predniesol komentár k programovému rozpočtu na roky 2013-2015.
Účtovníčka obce predložila na schválenie OZ druhú úpravu rozpočtu k 31.12.2012 .
Na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 zo dňa 7.12.2012 bol
schválený rozpočet obce Hrabičov na roky 2013-2015 nasledovne : plnenie rozpočtu rokov
2010-2011 , schválený rozpočet 2012 , predpokladaná skutočnosť 31.12.2012 , návrh
rozpočtu na roky 2013-2015.
Zároveň bol predložený OZ obce Hrabičov programový rozpočet obec Hrabičov na
roky 2013-2015 s výhľadom na roky 2014 a 2015 s rozpracovaním na daňové a nedaňové
príjmy a programovú štruktúru výdavkovej časti rozpočtu s jednotlivými zámermi programu.
Poslanci rozpočty jednohlasne schválili . (uznesenie č. 70/2012).
4.Prerokovanie návrhu VZN č.6/2011 o miestnom poplatku za KO – doplnok rok 2013
a VZN č. 8/2012 o nakladaní s KO
Starosta obce predložil na schválenie OZ doplnok č.1 k VZN č.6/2011 o podmienkach
určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , v ktorom
sa zvyšuje sadzba dane pre chatárov zo sumy 20 € na sumu 24 €, ostatné sadzby zostávajú
nezmenené. Hlasovanie poslancov - 5 x za( uznesenie č. 71/2012)
Zároveň starosta predložil na schválenie OZ VZN č. 8/2012 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom- bez pripomienok Hlasovanie poslancov – 5x za
(uznesenie č. 73/2012).
5.Prerokovanie návrhu VZN č. 9/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na rok 2013.
Návrh na schválenie VZN č.9/2012 o dani z nehnuteľností predložil starosta .
Poslanci schválili predložený návrh , že stavby rodinných domov , v ktorých nie je nikto
prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt a slúžia na rekreáciu ,sa budú zdaňovať sadzbou,
ktorá je určená pre stavby rekreačných. chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.
Hlasovanie poslancov – 5x za( uznesenie č. 72/2012)
6. Prerokovanie cenníka obecných poplatkov na rok 2013.
Starosta obce predložil na schválenie cenník obecných poplatkov na rok 2013.
Poslanci zvýšili poplatok za sobáš mimo obradnej miestnosti na sumu 99,- € . Hlasovanie –
5x za ( uznesenie č. 74/2012)
7.Rôzne
Starosta predložil príkaz č. 1/2012 k vykonaniu inventarizácie majetku , záväzkov
a vlastného imania obce Hrabičov so stavom k 31.12.2012 s rozpisom zloženia inventúrnych
komisií. OZ odhlasovalo jednohlasne zloženie komisií. (uznesenie č. 75/2012).
Referentka p.Brašeňová predložila poslancom rozpis neuhradených pohľadávok za
komunálny odpad , ktorý je rozdelený na tri skupiny : vymožiteľné pohľadávky ( budú
dlžníkom zaslané opätovné upomienky ), nevymožiteľné ( to sú bezdomovci , ktorí sa v obci
nezdržujú a nie je možné im doručiť PV) a 3.skupina - odpracovanie dlžnej čiastky prácami
pre obec (uznesenie č. 76/2012).

-3Starosta oboznámil poslancov s obsahom listu adresovaného p. Emilovi Laurovi a p.
Ľubošovi Debnárovi.(uznesenie č. 77/2012)
8. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka p. Brašeňová prečítala návrh na uznesenia . Starosta dal hlasovať za
prijaté uznesenia . Všetci poslanci – v počte 5 hlasovali za prijaté uznesenia .
10.Záver roka
Záverom starosta obce poďakoval všetkým poslancom i zamestnancom za spoluprácu
počas celého roka a poprial mnoho osobných aj pracovných úspechov do ďalších rokov.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Pavel Boháč

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

Peter Lupták

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

Alena Brašeňová

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

Zapisovateľka :

