ZÁPISNICA

č. 9/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 7.12.2012

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :
Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Jozef Maruška
Peter Lupták
Pracovníci obce :

Alena Brašeňová
Mgr. Katarína Píšová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik ,
prítomní 4-ia poslanci a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.

Program zasadnutia :
 Otvorenie
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2013-2015 a programového rozpočtu na roky
2013-2015
 Prerokovanie návrhu VZN č.9/2012 o miestnych daniach na rok 2013
 Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku
za KO a drobný stavebný odpad
 Prerokovanie neplatičov za KO
 Prerokovanie sťažnosti p. Emila Laurova
 Diskusia
 Záver

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia . Program zasadnutia
bol jednohlasne odsúhlasený prítomnými poslancami.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Ľubomír Smelák a p. Branislav Miškov, za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 63/2012)

-23. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2013-2015
Účtovníčka obce Mgr. Píšová predniesla návrh obecného rozpočtu na rok 2013-2015
. Podala bližšie informácie k niektorým položkám . Starosta obce sa vyjadril, že všetky
investície sa budú odvíjať od podielových daní z daňového úradu a platenia našich
miestnych daní od občanov a chatárov .Úspory by sme chceli dosiahnuť pri komunálnom
odpade a na verejnom osvetlení . ( uznesenie č.64/2012)
Programový rozpočet na roky 2013-2015 bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.
4.Prerokovanie návrhu VZN č.9/2012 o miestnych daniach na rok 2013
Starosta obce predložil návrh VZN č. 9/2012 . Informoval, že zmenou zákona bolo
nutné upraviť sadzby z pozemkov a to orná pôda a TTP 1,5% , záhrady , zastavané plochy,
stavebné pozemky a ostatné plochy 0,4 % a lesné pozemky 2%. Zároveň navrhuje zmenu
sadzby za stavby na ostatné podnikanie , ktoré boli v minulosti znížené a sadzbu za ostatné
stavby znížiť ,lebo väčšina stavieb nad 25 m² sú posudzované ako ostatné stavby a pre
občanov by to bol veľký nárast daní.( uznesenie č. 65/2012)
5.Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2012 o podmienkach určovania a vyberania poplatku
za KO a drobný stavebný odpad
Návrh VZN predložil starosta , sadzby nie sú zmenené . Úľavy budú poskytnuté len
žiadateľovi , ktorý predloží žiadosť o úľavu do konca januára 2013. Po tomto termíne žiadosti
už nebudú akceptované .(uznesenie č.66/2012)
Poslanec B. Miškov navrhoval riešiť kontajnery u Hríbov a u Vicianov , ktorých odvoz je
pomerne nákladný a hlavne ich napĺňajú aj cudzí občania, potom sú kontajnery veľmi rýchlo
naplnené .Pripojil sa aj poslanec J.Maruška , ktorý tiež navrhoval riešenie kontajneru
u Vicianov
zakúpením kuka nádob a v zimnom období zvoz kuka nádob obecným
traktorom.
6. Prerokovanie neplatičov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.
Poslancov informovala referentka A. Brašeňová . Dane sú zaplatené vcelku dobre.
Boli zaslané ešte upomienky , najväčší nedoplatok má Ing. Róbert Búci
v sume 1636, 31 €,
ktoré sľúbil zaplatiť do 10.12.2012 .Poplatok za komunálny odpad – ako neplatiči zostávajú
občania , ktorí sú bezdomovci , alebo sa v obci nezdržujú a nie je možné im platobný výmer
doručiť a toto sa každý rok opakuje a dlžné čiastky narastajú. Problém je ešte s chatárom p.
Táborským , ktorý poštu už druhý rok nepreberá a všetky zásielky sa vracajú späť , čím aj
jemu vzniká väčší nedoplatok.
Poslanci uložili p. Brašeňovej vypracovať zoznam - rozdeliť neplatičov do 3 skupín a to :
vymožiteľné pohľadávky , nevymožiteľné a pohľadávky , ktoré je možné odpracovať
prácami pre obec ( ako napr. Jozef Šesták) .,
7.Sťažnosť p. Emila Laurova
Starosta obce predložil písomnú sťažnosť p. Emila Laurova , ktorú prečítal poslanec
B.Miškov . Potom starosta predložil aj písomné vyjadrenie p. Ľuboša Debnára , ktorý sa
vyjadril za ich rodinu , lebo sťažnosť smerovala proti nim . OZ uložilo starostovi obce
vypracovať odpovede pre p.E.Laurova a p.Ľ. Debnára , v tom znení , že každý je povinný
udržiavať svoje pozemky v dobrom stave a stromy , ktoré zasahujú nad cudzí pozemok
nesmú obťažovať suseda , pes musí byť zabezpečený tak , aby neohrozoval susedov a okolo
idúcich.

-38. Diskusia
V diskusii starosta informoval , že na podnet poslanca p. Milana Boháča bola
p.Vladimírovi Tadianovi zaslaná opätovná výzva na namontovanie snehových zachytávačov
na jeho rodinnom dome , ktorý je postavený hneď pri ceste a všetok sneh sa zosúva priamo na
cestu , čo môže spôsobiť veľké nebezpečenstvo ako pre občanov , tak aj pre motoristov .
Starosta obce predložil návrh na schválenie p. Slavomíra Luptáka za vedúceho
preventívnej skupiny , ktorá bude vykonávať prehliadky dymovodov v obci dňa
9.12.2012.(uznesenie č. 68/2012)
Starosta uložil poslancom , aby na nasledujúcom zasadnutí OZ predložili zloženie
inventarizačnej komisie , ktorá vykoná inventarizáciu k 31.12.2012 .
Poslanec p. Maruška sa informoval , kto je oprávnený viesť požiarne auto . Starosta
odpovedal , že p. Zdeno Supuka, Jozef Boháč a Peter Repiský.
9. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka p. Brašeňová prečítala návrh na uznesenia . Starosta dal hlasovať za
prijaté uznesenia . Všetci poslanci – v počte 4 hlasovali za prijaté uznesenia .
10.Záver
Záverom starosta obce všetkým poslancom i prítomným občanom poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Ľubomír Smelák

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

Branislav Miškov

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

Alena Brašeňová

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

Zapisovateľka :

