Zápisnica č.1/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 18.01.2012.

Prítomní:
Starosta obce: Ján Adámik
Poslanci OZ:

Pavel Boháč
Ján Debnár
Peter Lupták
Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Branislav Miškov
Jozef Maruška

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik.
Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané zmysle § 12 Zák.č.369/90 Zb.o
obecnom zriadení s určením miesta a času a programom zasadnutia.
Konštatoval, že OZ má 7 poslancov a všetci sú prítomní a preto OZ vyhlásil
zasadnutie za uznášania schopné.
Program zasadnutia:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3, Určenie overovateľov a zapisovateľa.
4, Ukončenie prestavby pošty- predloženie faktúry za prestavbu.
5, Pre jednanie sťažnosti.
6, Plno mocenstvo obce pre zástupcu poľovného združenia.
7, Rôzne- diskusia
8, Návrh uznesenia
9, Záver

1, Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných. Na výzvu starostu
program zasadnutia nikto nedoplnil o bol jednohlasne schválený.

2, Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Ján Debnár a p. Ľubomír Smelák,za zapisovateľa
p. Pavel Boháč.(Uznesenie č.65/2012).

3, Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Referoval starosta obce. Informoval poslancov, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
zo dňa 10.12.2011sú splnené .Uznesenie č.40/2011 zostáva stále otvorené.

4, Ukončenie prestavby pošty- predloženie faktúry za prestavbu.
Starosta obce informoval ,že pošta bola odovzdaná aj skolaudovaná a daná do užívania dňa
05.12.2011. Faktúra za prestavbu činila 9932,76 € bez DPH DPH 20% 1986,55 € spolu
11919,31 €.

5, Prejedanie hromadnej sťažnosti občanov.
Na základe podanej hromadnej sťažnosti evidovaná pod č.1/2012 na majiteľa pozemkov
parcely č.619/1,619/2, 619/3 a 631,starosta oboznámil poslancov s obsahom sťažnosti.

6, Plno mocenstvo obce pre Poľovné združenie Žiare.
Starosta oboznámil poslancov o vydanie súhlasu splnomocnenia pre zástupcu poľovného
združenia- Žiare. Obec Hrabičov ma vo vlastníctve 4,3396 ha pozemkov v poľovnom revíre.

7, V bode rôzne bola prerokovaná žiadosť poslanca p. Smeláka Ľubomíra o odkúpenie
pozemku parcela č.594/1,ktorá sa nachádza medzi jeho pozemkom a potokom.
Starosta informoval ,že pozemok pre poslanca môže ísť len cez verejnú súťaž podľa zákona
č,369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj podľa § 9, Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená od 30.01.2012 n a web. stránke obce ako aj na vývesnej tabule
obce.
Ďalej starosta informoval poslancov aby pripravili návrh ako ďalej postupovať
s nehnuteľnosťou (stará požiarna zbrojnica na parcele č.455 vo výmere 934 m²)

8, Diskusia. V tomto bode poslanci sa zhodli aby sa stúpilo do rokovania zo stavebným
dozorom pre výstavbu 8 bytových domov za obec. Navrhli p. Struhára Jána bytom Župkov,
ktorí má na túto činnosť oprávnenie. Ďalej p. Smelák navrhol aby prostriedky získané
s predaja DS boli odsúhlasene na aký účel sa použijú.

9, Návrh na uznesenie
Zapisovateľ p. Boháč Pavel prečítal návrh na uznesenie. Starosta obce dal hlasovať za návrh .
Všetci poslanci jednohlasne odsúhlasili návrh na uznesenie.

10, Záver
Na záver starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Ján Adámik
starosta obce
Hrabičov

Overovatelia zápisnice: Ján Debnár –––––––––
Ľubomír Smelák –––––––––
Zapisovateľ:

Pavel Boháč

–––––––––

