ZÁPISNICA

č. 2/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 12.04.2013

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Pavel Boháč
Peter Lupták
Ľubomír Smelák
Ján Debnár
Jozef Maruška
Branislav Miškov

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová
Mgr. Katarína Píšová

Kontrolórka obce :

Anna Luptáková

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

Program zasadnutia :
 Otvorenie
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Kontrola plnenia uznesení
 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
 Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2012
 Úprava kapitálovej položky k rozpočtu na rok 2013
 Inventarizácia majetku k 31.12.2012
 Stanovisko k „Vedeniu 2 x 400 kV pre MŽP
 Rôzne
 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. Branislav Miškov a p. Peter Lupták, za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 6/2013) hlasovanie : všetci „ za “

-23. Kontrola plnenia uznesení
Centrum voľného času – podľa schváleného uznesenia boli dotácie poukázané
jednotlivým CVČ.
Vysporiadanie pozemku pod starou požiarnou zbrojnicou – budove bolo pridelené
súpisné číslo , ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľností , vlastníkom pozemku pod stavbou
je zatiaľ SPF , s ktorým budeme ďalej riešiť prevod pozemku na obec bezplatne.
Písomné upozornenia pre záber verejného priestranstva p. Šafárovi a p. Ivanovi
Debnárovi boli zaslané.
Písomná výzva na urýchlené namontovanie snehových zachytávačov p. Švaralovej a p.
Tadianovi boli opätovne zaslané. ( uznesenie č. 7/2013) hlasovanie : všetci „za“
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
Hlavná kontrolórka obce p.Anna Luptáková oboznámila poslancov o „ Zázname
z previerky vykonanej hlavným kontrolórom obce na Obecnom úrade v Hrabičove dňa
8.apríla 2013 “. ( uznesenie č. 8/2013) hlasovanie : všetci „za“
5. Prerokovanie záverečného účtu obce
Bol predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2012 . Na základe správy
o vykonanej kontrole za rok 2012 kontrolórka obce navrhuje poslanom obecného
zastupiteľstva schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 bez výhrad. ( uznesenie
č.9/2013) hlasovanie : všetci „za“
6. Úprava kapitálovej položky k rozpočtu na rok 2013
Starosta obce predložil OZ návrh na odsúhlasenie I. rozpočtového opatrenia v roku
2013 a to o kapitálové príjmy a to v sume 395 447,58 € - úver zo ŠFRB a 7 103,88 €
z rezervného fondu a kapitálové výdavky v sume : 3401,23 € -spolu financovanie vodovodnej
prípojky k novej bytovke , suma 1 733,31 € - zhodnotenie budovy – pošty , suma : 1 968,84 €
zhodnotenie budovy – stará požiarna zbrojnica , suma : 395 447,58 € - nákup budov - obytný
dom súp.č. 189. ( uznesenie č. 10/2013) hlasovanie : 4 x „za“.
7. Inventarizácia majetku k 31.12.2012
Inventarizačné zápisy predložil starosta obce . Do 18.4.2013 ústredná komisia
prekontroluje inventúrne zápisy a predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie na
najbližšom zasadnutí OZ.
8. Stanovisko k vedeniu 2 x 400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa
Starosta predložil poslancom návrh trasy elektrického vedenia 2 x 400 kV , ktorá
prechádza aj cez naše územie a vysvetlil dôvody , prečo navrhuje podporovať tento variant.
Stanovisko obecného zastupiteľstva k schválenému
variantu HR2 bude zaslané na
ministerstvo životného prostredia . (uznesenie č.11/2013 ) hlasovanie : všetci „za “.
9. Rôzne
Starosta informoval o neuhradení pohľadávky p. Vladimíra Belana , ďalej informoval,
že sme na ministerstvá rozoslali žiadosti o darovanie prebytočnej výpočtovej techniky , dal
zamerať pozemok medzi bytovkou na Pilke a p. Tonhauserom a preveriť , či je ČOV na
obecnom pozemku.
Starosta obce tlmočil žiadosť kontrolórky obce p. Anny Luptákovej o ukončenie
funkcie hlavného kontrolóra obce k 30.4.2013. ( uznesenie č. 12/2013)
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10.Záver
Zapisovateľka obce prečítala návrh na uznesenia . Všetci poslanci hlasovali za
prijaté uznesenia .
Záverom starosta obce všetkým poslancom i prítomným poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Peter Lupták

Zapisovateľka :

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

Branislav Miškov

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

Alena Brašeňová

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

