ZÁPISNICA

č.3/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 26.4.2012

Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Ján Adámik
Peter Lupták
Ján Debnár
Milan Boháč
Branislav Miškov
Jozef Maruška

Pracovníci obce :

Anna Smeláková
Alena Brašeňová

Kontrolórka obce :

Anna Luptáková

Ospravedlnení:

Pavel Boháč
Ľubomír Smelák

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik .
Konštatoval , že zasadnutie bolo zvolané v zmysle § -u 12 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení s určením miesta, času a programu zasadnutia , že OZ má 7 poslancov , z toho sú
prítomní 5-ti a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola prijatých opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Správa hl. kontrolórky - ekonomický rozbor príjmov a výdavkov za rok 2011
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1.Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov
na doplnenie programu . Pán Jozef Maruška navrhol bod 5 – odkúpenie obecného pozemku
z programu vypustiť . Ostatní poslanci s návrhom nesúhlasili . Žiadne iné body do programu
neboli doplnené . Starosta dal preto hlasovať za uvedený program – hlasovali 4 poslanci „za“
a 1 poslanec „ proti “. Program rokovania bol schválený.

-22. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Branislav Miškov a p. Ján Debnár , za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č.23/2012 )
3. Kontrola prijatých uznesení z minulého zasadnutia
Nájomné zmluvy v nájomných bytoch v bytovom dome a v kultúrnom dome sú
podpísané.
Poistenie majetku obce – toho času je majetok obce poistený v Komunálnej
poisťovni a podľa zisťovania veľký rozdiel v poisťovniach nie je , niekde je jeden produkt
lacnejší ale iný zasa drahší , takže v prieme je to rovnako .Keďže sme poistení v komunálnej
poisťovni , môžeme mať aj nejaké bonusy a zľavy . Starosta poistil aj plynové kotle
a sporáky v nájomných bytoch . Poslanci odsúhlasili , aby bol majetok naďalej poistený
v Komunálnej poisťovni .( uznesenie č. 25/2012 )
Revízie plynových spotrebičov – starosta oslovil troch poskytovateľov oprávnených
vykonávať tieto služby . Pán Ďurovič bol vylúčený , lebo nájomníci neboli spokojní
s vykonaním predchádzajúcich revízií , p. Búci do dnešného dňa neposlal cenovú ponuku , p.
Miškov predložil cenovú ponuku. Poslanci rozhodli , že výber ukončia až na budúcom
zasadnutí , p. Búci bude urgovaný na zaslanie cenovej ponuky.
Predloženie pracovných zmlúv a pracovný náplní všetkých zamestnancov OÚ –
starosta predložil pracovné zmluvy všetkých zamestnancov , pracovné náplne predloží
dodatočne na nasledujúcom zasadnutí.
4. Správa kontrolórky obce – ekonomický rozbor príjmov a výdavkov za rok 2011
Všetci poslanci obdržali kópiu správy , aby mali možnosť si to naštudovať a mať
prehľad o hospodárení obce. Bližšie informácie podala a vysvetlila p. Luptáková –
kontrolórka .Zároveň bola pre poslancov predložená aj Výročná správa obce za rok 2011 ,
záverečný účet za rok 2011 a percentuálne plnenie programového rozpočtu . Zo strany
poslancov neboli žiadne pripomienky k hospodáreniu a súhlasia s predloženými dokladmi.
(uznesenie č. 26/2012 )
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce prečítal žiadosť p. Antona Štefanku s manželkou , Hrabičov č. 175
o odkúpenie obecného pozemku novovzniknutá par.č. 223/10 , ktorá vznikla z PKN č. 109/2.
Zároveň prečítal aj žiadosť p. Martina Štefanku, Hrabičov č. 210 , ktorý žiadal , aby žiadosť
p. Antona Štefanku bola zamietnutá , pretože on sa nedostane na spoločný dvor. Pretože p.
Anton Štefanka nepredložil originál geometrického plánu , na ktorom je preukázané , že
pozemok patrí obci , nie je možné im pozemok odpredať , nakoľko p. Maruška tvrdí , že sa
nejedná o parcelu PKN č. 109/2 , ktorá je vo vlastníctve obce, ale o parcelu PKN č. 106/2
a to je spoločný dvor. Na vysvetlenie p. Brašeňová poslancom ozrejmila , že novovytvorená
parcela č. 223/10 , ktorú chce p. A. Štefanka odkúpiť, nemá vôbec žiadnu súvislosť s tým , že
p. M.Štefanka nebude mať prístup na spoločný dvor. A.Štefanka si dal iba vytýčiť parcelu č.
195 , ktorú má už roky na vlastníctve , aby boli jasné hranice tohto pozemku v teréne , pretože
tieto hranice p. M. Štefanka nechce akceptovať a napriek upozorneniam vstupuje na cudzí
pozemok .Obecné zastupiteľstvo zatiaľ odpredaj pozemku neodsúhlasilo do doby , pokiaľ
nebude nepreukázané , že predmetná parcela je vo vlastníctve obce . V takom znení napísať
odpoveď aj p. M.Štefankovi.( uznesenie č. 27/2012 )

-36. Rôzne
Starosta obce prečítal sťažnosť p. Ervína Bónu a Štefana Bónu, ktorí podali sťažnosť
na neudržiavané pozemky v ich susedstve , ktoré sú vo vlastníctve p. Emílie Laurovej ,
Hrabičov č. 39 . Zo zákona je každý vlastník povinný sa starať o svoj majetok , preto bude p.
Laurovej zaslané upozornenie , aby predmetné pozemky udržiavala v dobrom stave.
( uznesenie č. 28/2012 )
Prejednanie odmien poslancov OZ a kontrolórky obce - starosta obce predložil návrh
a to 6,- € za každú jednu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2011 a odmenu
kontrolórke obce vo výške 32,- € za celý rok 2011. Obecné zastupiteľstvo návrh jednohlasne
schválilo. (uznesenie č. 29/2012).
Starosta obce predložil návrh , že z finančných prostriedkov získaných za odpredaj
majetku u domu služieb chce zakúpiť motorovú kosačku. Poslanci tento návrh odsúhlasili .
7. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov , že od našich občanov pribúdajú sťažnosti na
obecnom úrade ale aj na polícii na motorkárov , ktorí občanom znepríjemňujú život a svojimi
aktivitami ničia cudzí majetok. OZ uložilo starostovi obce , aby zvolal stretnutie tzv.
motorkárov na obecný úrad a uskutočnil s nimi pohovor.
8.Záver
Starosta záverom všetkým poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce
Overovatelia zápisnice : Branislav Miškov .................................

Zapisovateľka :

Ján Debnár

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

Alena Brašeňová

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

