UZNESENIA
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove dňa 12.7.2013
Uznesenie č. 18/2013
Schvaľuje: za overovateľov zápisnice p.Petra Luptáka
zapisovateľku p. Alenu Brašeňovú

a p. Branislava Miškova, za

Uznesenie č. 19/2013
Berie na vedomie: kontrolu prijatých opatrení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Uznesenie č. 20/2013
Berie na vedomie : Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Hrabičov za rok
2012 , ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 32.12.2012 a podľa
stanoviska audítora účtovná závierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hrabičov k 31.decembru 2012 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí s návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na :
 Bytový dom 8 BJ , súpisné číslo 189 , postavený na parcele registra „C“ č.15 a 16 ,
vedený na LV č. 303 a 1561
v prospech : Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Štátneho fondu rozvoja bývania ,
ako formu ručenia úveru a nájomného charakteru bytu na zabezpečenie pohľadávky
záložného veriteľa voči záložcovi podľa zmlúv o poskytnutí dotácie vo výške ŠFRB :
291 514,76 € a MDVRR SR : 97 171,59 € , tvorená ako súčet : 388 686,35 € .
Uznesenie č. 22/2013
Berie na vedomie : majetkové priznanie starostu obce podľa zák.č. 357/2004 Z.z.

Uznesenie č. 23/2013
Berie na vedomie : v zmysle §11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších prepisov sa plat
starostu obce stanovuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve ,
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za kalendárny rok 2012 a koeficientu podľa počtu
obyvateľov ( 1,65 ) nasledovne :
805 € x 1,65 = 1 329 € - mesačne plat starostu obce od 1.1.2013.

-2Hlasovanie : 5 prítomní poslanci hlasovali „ za “ prijaté uznesenia

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia : Peter Lupták
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Branislav Miškov
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Zapisovateľka : Alena Brašeňová
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