ZÁPISNICA

č. 4/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 22.6.2012

Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Ján Adámik
Pavel Boháč
Peter Lupták
Milan Boháč
Jozef Maruška

Pracovníci obce :

Anna Smeláková
Alena Brašeňová

Kontrolórka obce :
Ospravedlnení:

Anna Luptáková - ospravedlnená
Ľubomír Smelák , Ján Debnár , Branislav Miškov

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 4-ia 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. Plnenie rozpočtu za I.polrok 2012
5. Správa nezávislého audítora
6. Bytová komisia – 8 BJ – výber uchádzačov
7. Sťažnosť p. M.Štefanku
8. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1.Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov
na doplnenie programu .Žiadne iné body do programu neboli doplnené . Starosta dal preto
hlasovať za uvedený program – hlasovali 4 poslanci „za“ . Program rokovania bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

-22. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Milan Boháč a p. Jozef Maruška , za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č.31/2012 )
3. Kontrola prijatých uznesení z minulého zasadnutia
Výber firmy na vykonanie revízie plynových kotlov v bytovom dome , MŠ a OÚ ešte
nie je uzavretý.
Písomné upozornenie p. Laurovej na neudržiavané pozemky bolo zaslané . Následne
p. Laurová informovala , že prekosili široký pás lúky od susedného pozemku. (uznesenie č.
32/2012)
4. Plnenie rozpočtu za I.polrok 2012
Všetci poslanci obdržali plnenie rozpočtu ku dňu zasadnutia OZ. Poslanec Pavel
Boháč sa informoval, prečo sú také veľké nedoplatky za dane z nehnuteľností . Starosta
vysvetlil ,že platobné výmery na dane z nehnuteľností boli vydané len teraz , vyzvali sme
rozhlasom občanov, aby si ich prišli prevziať na obecný úrad , nakoľko platobné výmery je
potrebné doručiť do vlastných rúk, čo činí 1,30 € za jedno doručenie a týmto spôsobom
chceme ušetriť aspoň časť nákladov na poštovné .Poslanci schválili plnenie rozpočtu podľa
skutočnosti za I. polrok 2012. (uznesenie č. 33/2012 )

5. Správa nezávislého audítora
Správu nezávislého audítora prečítala p. Smeláková. Správa neobsahovala žiadne
opatrenia , poslanci vzali správu na vedomie . Audítorka upozornila na nesúlad uznesenia
obecného zastupiteľstva o stanovení platu starostu a tiež jeho skutočného vykazovania( mzda
plus prémie ).Podľa zákona č. 154/2011 plat starostu sa musí uviesť v presnej výške jednou
sumou a opätovne prerokovať minimálne raz za rok. Poslanci rozhodli , že plat starostu bude
prejednávaný na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. (uznesenie č. 34/2012)
6. Výber uchádzačov o byty do bytového domu - 8 BJ
Poslanci obdržali k nahliadnutiu zoznam záujemcov o prenájom bytov do bývalého
domu služieb , ktorý sa prebudováva na 8 bytových jednotiek . Na podmienky v prideľovaní
bytov v tomto dome bude vypracované všeobecné záväzné nariadenie , na základe ktorého
budú potom vybraní nájomníci.(uznesenie č.35/2012)
7. Sťažnosť Martina Štefanku
Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti . Údaje si bol overiť na katastrálnom
úrade , jedná sa o osobné vlastníctvo , do ktorého obec nemôže zasahovať. Sťažovateľovi
bude odporučené , že spor môže riešiť na občiansko -právnom súde. (uznesenie č.36/2012)

-38.Verejné osvetlenie -rekonštrukcia
Starosta predložil poslancom návrh projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
firmou FIN.M.O.S. Bratislava .Prevádzka je toho času finančne nákladná. Jednalo by sa
o výmenu svietidiel , ale aj nový rozvod. Splácalo by sa 14 rokov , mesačne cca 339
eur.(uznesenie č.37/2012)
9.Rôzne
Starosta obce predložil na schválenie obecným zastupiteľstvom Štatút obecnej
knižnice v Hrabičove. Poslanci hlasovaním 4 x „ za “„štatút knižnice schválili . (uznesenie č.
38/2012)
Žiadosť p. Antona Štefanku o odkúpenie pozemku nebude prejednávaná , nakoľko sú
tam nevyriešené susedské spory.
Starosta obce informoval , že dňa 28.6.2012 je pozvaný do Bratislavy na
pripomienkovanie zámeru navrhovaného elektrického vedenia 2 x 400 kV lokalita
Bystričany- Horná Ždaňa , kde chce predložiť návrh na zmenu trasy. (uznesenie č. 39/2012)
Starosta informoval , že na základe žiadosti o dotáciu vo výške 1.500,-€ na renováciu
podlahy v sále kultúrneho domu z Banskobystrického samosprávneho kraja sme dostali sumu
670 ,-€. Najnižšia ponuka na túto renováciu je 1.000,-€.
10.Diskusia
V rámci diskusie p. Anna Smeláková informovala poslancov , že k 1.9.2012 odchádza
na predčasný starobný dôchodok , všetkým občanom našej obce prostredníctvom poslancov
a prítomných občanov poďakovala za dlhodobú spoluprácu .
Poslanec p. P.Boháč sa informoval, kto je zodpovedný a kto riadi pracovnú činnosť
občanov na obecných službách .
Poslanec p. J.Maruška žiada starostu obce , aby riešil nezrovnalosti v parcele
č.109/2, ktorá je vo vlastníctve obce. (uznesenie č.40/2012 )
11.Záver
Na záver zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia , starosta dal hlasovať za prijaté
uznesenia , poďakoval poslancom i všetkým prítomným za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Milan Boháč

Zapisovateľka :

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

Jozef Maruška

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

Alena Brašeňová

..................................
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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 4-ia a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.

Program zasadnutia :
12. Otvorenie
13. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
14. Kontrola prijatých opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
15. Plnenie rozpočtu za I.polrok 2012
16. Správa nezávislého audítora
17. Bytová komisia – 8 BJ – výber uchádzačov
18. Sťažnosť p. M.Štefanku
19. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

1.Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov
na doplnenie programu .Žiadne iné body do programu neboli doplnené . Starosta dal preto
hlasovať za uvedený program – hlasovali 4 poslanci „za“ . Program rokovania bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

-22. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Milan Boháč a p. Jozef Maruška , za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č.31/2012 )
3. Kontrola prijatých uznesení z minulého zasadnutia
Výber firmy na vykonanie revízie plynových kotlov v bytovom dome , MŠ a OÚ ešte
nie je uzavretý.
Písomné upozornenie p. Laurovej na neudržiavané pozemky bolo zaslané . Následne
p. Laurová informovala , že prekosili široký pás lúky od susedného pozemku. (uznesenie č.
32/2012)
4. Plnenie rozpočtu za I.polrok 2012
Všetci poslanci obdržali plnenie rozpočtu ku dňu zasadnutia OZ. Poslanec Pavel
Boháč sa informoval, prečo sú také veľké nedoplatky za dane z nehnuteľností . Starosta
vysvetlil ,že platobné výmery na dane z nehnuteľností boli vydané len teraz , vyzvali sme
rozhlasom občanov, aby si ich prišli prevziať na obecný úrad , nakoľko platobné výmery je
potrebné doručiť do vlastných rúk, čo činí 1,30 € za jedno doručenie a týmto spôsobom
chceme ušetriť aspoň časť nákladov na poštovné .Poslanci schválili plnenie rozpočtu podľa
skutočnosti za I. polrok 2012. (uznesenie č. 33/2012 )

5. Správa nezávislého audítora
Správu nezávislého audítora prečítala p. Smeláková. Správa neobsahovala žiadne
opatrenia , poslanci vzali správu na vedomie . Audítorka upozornila na nesúlad uznesenia
obecného zastupiteľstva o stanovení platu starostu a tiež jeho skutočného vykazovania( mzda
plus prémie ).Podľa zákona č. 154/2011 plat starostu sa musí uviesť v presnej výške jednou
sumou a opätovne prerokovať minimálne raz za rok. Poslanci rozhodli , že plat starostu bude
prejednávaný na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. (uznesenie č. 34/2012)
6. Výber uchádzačov o byty do bytového domu - 8 BJ
Poslanci obdržali k nahliadnutiu zoznam záujemcov o prenájom bytov do bývalého
domu služieb , ktorý sa prebudováva na 8 bytových jednotiek . Na podmienky v prideľovaní
bytov v tomto dome bude vypracované všeobecné záväzné nariadenie , na základe ktorého
budú potom vybraní nájomníci.(uznesenie č.35/2012)
7. Sťažnosť Martina Štefanku
Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti . Údaje si bol overiť na katastrálnom
úrade , jedná sa o osobné vlastníctvo , do ktorého obec nemôže zasahovať. Sťažovateľovi
bude odporučené , že spor môže riešiť na občiansko -právnom súde. (uznesenie č.36/2012)
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8.Verejné osvetlenie -rekonštrukcia
Starosta predložil poslancom návrh projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
firmou FIN.M.O.S. Bratislava .Prevádzka je toho času finančne nákladná. Jednalo by sa
o výmenu svietidiel , ale aj nový rozvod. Splácalo by sa 14 rokov , mesačne cca 339
eur.(uznesenie č.37/2012)
9.Rôzne
Starosta obce predložil na schválenie obecným zastupiteľstvom Štatút obecnej
knižnice v Hrabičove. Poslanci hlasovaním 4 x „ za “„štatút knižnice schválili . (uznesenie č.
38/2012)
Žiadosť p. Antona Štefanku o odkúpenie pozemku nebude prejednávaná , nakoľko sú
tam nevyriešené susedské spory.
Starosta obce informoval , že dňa 28.6.2012 je pozvaný do Bratislavy na
pripomienkovanie zámeru navrhovaného elektrického vedenia 2 x 400 kV lokalita
Bystričany- Horná Ždaňa , kde chce predložiť návrh na zmenu trasy. (uznesenie č. 39/2012)
Starosta informoval , že na základe žiadosti o dotáciu vo výške 1.500,-€ na renováciu
podlahy v sále kultúrneho domu z Banskobystrického samosprávneho kraja sme dostali sumu
670 ,-€. Najnižšia ponuka na túto renováciu je 1.000,-€.
10.Diskusia
V rámci diskusie p. Anna Smeláková informovala poslancov , že k 1.9.2012 odchádza
na predčasný starobný dôchodok , všetkým občanom našej obce prostredníctvom poslancov
a prítomných občanov poďakovala za dlhodobú spoluprácu .
Poslanec p. P.Boháč sa informoval, kto je zodpovedný a kto riadi pracovnú činnosť
občanov na obecných službách .
Poslanec p. J.Maruška žiada starostu obce , aby riešil nezrovnalosti v parcele
č.109/2, ktorá je vo vlastníctve obce. (uznesenie č.40/2012 )
11.Záver
Na záver zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia , starosta dal hlasovať za prijaté
uznesenia , poďakoval poslancom i všetkým prítomným za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Milan Boháč

Zapisovateľka :
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Jozef Maruška
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Alena Brašeňová
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