ZÁPISNICA

č. 5/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 23.7.2012

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Pavel Boháč
Ján Debnár
Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Jozef Maruška

Pracovníci obce :

Anna Smeláková

Kontrolórka obce :
Ospravedlnení:

Anna Luptáková
Branislav Miškov , Petre Lupták

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

Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia VO-20120618 (účasť zainteresovaných z firmy
M.O.S. Bratislava
4. Plat starostu – stanovenie podľa §3 odst.1 alebo podľa odseku 2
5. Informácia z výberového konania na miesto ekonóm - účtovník
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia .
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Ján Debnár a p. Ľubomír Smelák , za
zapisovateľku p. Anna Smeláková( uznesenie č.41/2012 )

-23.Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Prítomný zástupca firmy FIN.M.O.S. Bratislava Ing. Piši informoval o projekte ,
predložená dokumentácia , vypracovaný rozpočet na základe obhliadky.
Berie sa na vedomie ponuka firmy FIN.M.O.S. na prehodnotenie , vyjadrenie bude
zaslané písomne do dátumu ponuky t.j. do 10.8.2012.

4. Plat starostu obce - určenie
Plat starostu obce je stanovený podľa Zák. č. 154/2011 § 3 odst. 1 a to :
1,65 x 786,- € = 1.297 ,- € mesačne , doporučuje po polroku prehodnotiť
5. Informácia z výberového konania na miesto ekonóm – účtovník
Informáciu o priebehu a výsledku výberového konania podal starosta obce , bola
vybraná Ing. Katarína Píšová

6. Diskusia
Starosta obce informoval o vyjadrení Najvyššieho súdu SR – potvrdil rozhodnutie
okresného súdu – p. Belan je povinný uvoľniť cestu.
Návrh odmeny pre pracovníčku p. Annu Smelákovú vo výške 500,- € - odchod do
dôchodku.
8.Záver
Starosta záverom všetkým poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce
Overovatelia zápisnice : Ľubomír Smelák

Zapisovateľka :

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

Ján Debnár

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

Anna Smeláková

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

