ZÁPISNICA

č. 7/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 3.10.2012

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

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

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik ,
prítomní 6-ti poslanci a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.

Program zasadnutia :
 Otvorenie
 Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Doplnok č.1 k VZN č.1/2003 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
 Výber nových nájomcov pre 8 -bytovku
 Výber nového nájomcu 2 –izbového bytu po Ľ.Kaliakovi
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenia
 Záver

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ a všetkých prítomných hostí. Prečítal program
zasadnutia . Program zasadnutia bol jednohlasne odsúhlasený .
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Jozef Maruška a p. Ján Debnár , za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 54/2012)

-23. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta informoval poslancov, že doplnok k VZN č. 1/2003
pripomienok a vyvesený na úradnej tabuli.

bol doplnený podľa

Dňa 4.9.2012 boli postúpené doklady exekútorovi proti Vladimírovi Belanovi
o uvoľnenie miestnej komunikácie – nerešpektovanie rozhodnutia súdu.
P. Belan zaplatil trovy konania právničke p. Šalkovej , ktorá nám ich bude refundovať.
Zároveň mu bol zaslaný platobný výmer za užívanie verejného priestranstva na obdobie od
10.6.2011 do 6.9.2012 na sumu 3 114,44 €
Parcela pri bytovke je geodetom zameraná , aj parcela pod ČOV a starosta dal
zamerať aj parcelu pod starou požiarnou zbrojnicou, aby sa dala vysporiadať. ( uznesenie č.
55/2012 )
4. Doplnok č.1 k VZN č.1/2003
Poslanec p. Maruška prečítal dopracovaný Dolnok č.1 k VZN č.1/2003 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov . Doplnok č.1 bol jednohlasne prijatý . ( uznesenie č. 56/2012)
5. Výber nájomníkov do nových bytov
Všetci žiadatelia budú vyzvaní na preloženie dokladov , ktoré tvoria prílohu k VZN .
Na základe týchto dokladov bude preskúmané , či žiadatelia spĺňajú podmienky na
pridelenie bytu. ( uznesenie č.57/2012)
6. Výber nového nájomcu do 2-izbového bytu na Pilke.
P. Brašeňová vysvetlila , že oslovila všetkých žiadateľov , aj tých , ktorý majú žiadosti
aj do novej 8 – bytovky , ale jej osobne nikto neoznámil , že by mal o tento byt záujem.
Starosta navrhol , že ešte do konca mesiaca sa môžu prihlásiť záujemcovia z našej
obce , ak sa nik neprihlási , budeme akceptovať aj záujemcov z inej obce. (uznesenie č.
58/2012)
7. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov i občanov , že od 1.10.2012 sú zvýšené správne
poplatky zákonom NR SR č. 286/2012.
Starosta obce poveril svojho zástupcu p. Pavla Boháča k podpisovaniu dovolenky pre
starostu obce , v prípade neprítomnosti p. Boháča ho zastúpi p. Jozef Maruška.(uznesenie č.
59/2012).

8. Diskusia
V diskusii p. Pavel Boháč opäť upozornil na autobusovú zastávku na Pilke a zároveň
sa informoval, či vzniklo nové parkovisko pri bytovke na trávniku .
P. Maruška upozornil , že veľa svetiel verejného osvetlenia nesvieti a kedy bude
výmena žiaroviek .
Starosta informoval , že v obci prebieha zber šatstva aj elektro odpadu.

-3P. Luptáková mala pripomienku k ceste smer Smelákovci , že na ceste sú jamy len
pozasýpané a nie upravené a je zrušená odrážka pod Hnátovcami. Starosta sa vyjadril, že na
oprave cesty sa bude pokračovať aj odrážkami.
9. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka p. Brašeňová prečítala návrh na uznesenia . Starosta dal hlasovať za
prijaté uznesenia . Všetci poslanci – v počte 6 hlasovali za prijaté uznesenia .
10.Záver
Záverom starosta obce všetkým poslancom i prítomným občanom poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Jozef Maruška

Zapisovateľka :

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

Ján Debnár

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

Alena Brašeňová

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

