ZÁPISNICA

č. 6/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 31.8.2012

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Pavel Boháč
Ján Debnár
Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Jozef Maruška

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová

Ospravedlnení:

Branislav Miškov , Peter 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 :
 Otvorenie
 Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Prerokovanie VZN – nájomné byty
 Výber nájomcov – nájomné byty
 Ukončenie nájmu p. Zdenka Tužinská
 Žiadosť o zámenu bytu p.Ľuboš Kaliak a manž.
 Informácia – právny spor – výzva p.Vladimír Belan
 Zámer Komunity Kráľovnej pokoja – zriadiť soc.službu v obci
 Rôzne
 Kultúrne podujatie – hodové popoludnie , hodová zábava
 Diskusia
 Návrh na uznesenia
 Záver

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ a všetkých prítomných hostí. Prečítal program
zasadnutia . Program zasadnutia bol jednohlasne prijatý .

-22. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta informoval poslancov, že firme FIN.M.O.S. Bratislava bolo oznámené , že
obecné zastupiteľstvo jej ponuku pre rok 2012 odmietlo ( uznesenie č.47/2012)
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : p. Milan Boháč a p. Pavel Boháč, za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová( uznesenie č.48/2012 )
4.Prerokovanie VZN pre nové nájomné byty
Pri porovnávaní rozpisu bytov a projektovej dokumentácie bol zistený nesúlad počtu
bytov podľa izieb a preto skutočný stav bude zistený obhliadkou na stavbe dňa 5.9.2012
o 18,00 hod..
Návrh VZN bol postupne
prejednaný podľa jednotlivých bodov
a bude
prepracovaný a doplnený podľa dohodnutých pripomienok k jednotlivým bodom .(uznesenie
č. 49/2012)
5. Výber nájomníkov do nových bytov
Výber bude prejednávaný až po schválení VZN pre nové nájomné byty
6.Ukončenie nájmu bytu p. Zdenka Tužinská
Starosta informoval poslancov , že p. Tužinská dala výpoveď z nájomného 3 –
izbového bytu. Obec ukončila nájom dvojmesačnou výpoveďou , nájom končí 31.10.2012 .
7. Žiadosť o zámenu bytu p. Ľuboš Kaliak
Keďže sa uvoľňuje 3 – izbový byt po p. Tužinskej , Ľuboš Kaliak , ktorý je
nájomníkom 2 – izbového bytu opäť požiadal o výmenu jeho bytu za 3 - izbový .
Obecné zastupiteľstvo zámenu bytu schválilo počtom : 4 hlasy „ za“ a 1 hlas
„proti“(uznesenie č. 50/2012)
8.Informácia – súdny spor s p. Vladimírom Belanom
p. Belanovi bola dňa 20.8.2012 zaslaná výzva na rešpektovanie rozhodnutia súdu ,
vec bude ďalej postúpená exekútorskému úradu. (uznesenie č.51/2012)
9. Zámer Komunity Kráľovnej pokoja Radošiná
Starosta obce informoval o zámere
komunity zriadiť v bývalej škole v prírode
sociálnu a opatrovateľskú službu.
10.Kultúrne podujatie – hodové popoludnie
Starosta obce informoval, že dňa 15.9.2012 sa v našej obci koná hodové popoludnie
na ihrisku s programom a občerstvením a večer bude v sále KD hodová zábava , na ktorej
vystúpia zabávači p.Kajzer a Meluš.( uznesnie č. 52/2012)
11.Diskusia
Pán Pavel Tonhauser predniesol žiadosť o odkúpenie pozemku , ktorý susedí s jeho
pozemkom na firemné účely .Bolo mu vysvetlené , že pozemok zatiaľ nie je zameraný
a vysporiadaný a preto nie je možné ho odpredať. OZ uložilo starostovi obce uvedený
pozemok zamerať a vysporiadať ( uznesenie č. 53/2012)
Poslanec P.Boháč upozornil na autobusovú zastávku pri bytovke na Pilke , kde plocha
na vystupovanie cestujúcich je poškodená – prevalená , je potrebné celú plochu upraviť

-312. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci hlasovali za prijaté uznesenia nasledovne : 4 x „za „ a 1 poslanec p. Maruška sa
zdržal hlasovania.
13. Záver
Záverom starosta obce všetkým poslancom i prítomným občanom poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Milan Boháč

Zapisovateľka :

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

Pavel Boháč

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

Alena Brašeňová

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

