ZÁPISNICA

č. 4/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 12.07.2013

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Peter Lupták
Ľubomír Smelák
Ján Debnár
Jozef Maruška
Branislav Miškov

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová
Mgr. Katarína Píšová

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
• Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
• Kontrola plnenia uznesení
• Správa audítorky k záverečnému účtu
• Úverová a záložná zmluva zo ŠFRB
• Platové náležitosti ako ja majetkové pomery starostu obce
• Rôzne - činnosť na ďalšie obdobie
• Diskusia
• Záver

1. Otvorenie

Starosta obce privítal poslancov OZ. Prečítal program zasadnutia a vyzval
poslancov o doplnenie programu . Poslanci nemali žiadny bod na doplnenie , zasadnutie
bude pokračovať podľa navrhnutého programu . Hlasovanie : všetci poslanci ( v počte 5)
hlasovali za prednesený program zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Peter Lupták a p. Branislav Miškov , za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 18/2013) hlasovanie : všetci prítomní
v počte 5 hlasovali „ za “
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3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené , zostáva len uznesenie č.
14/2013 a to príprava pre fyzickú inventarizáciu obecného majetku , kde termín je do
30.10.2013 ( uznesenie č. 19/2013 )
4. Správa audítorky k záverečnému účtu za rok 2012
Starosta obce vyzval účtovníčku obce Mgr. Píšovú , aby prečítala správu nezávislého
audítora Ing. Margity Markovej , licencia SKAU č.000405 ,v ktorej konštatuje , že účtovná
závierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Hrabičov k 31.12.2012 a jej výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia
rozpočtového hospodárenia konštatuje , že nezistila skutočnosti , ktoré by spochybňovali
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia . Stav vykázaného dlhu obce a návratných
zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Po prečítaní starosta skonštatoval, že neboli vytknuté žiadne nedostatky a porušenia zákona ,
budeme sa snažiť i naďalej takto pokračovať .( uznesenie č. 20/2013 )
5. Úverová a záložná zmluva zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu Zmluvu o úvere č. 612/426/2013 a
Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.z. 612/426/2013 medzi Obcou
Hrabičov a Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava a to na odkúpenie Polyfunkčného
domu s 8 b.j. Hrabičov č.189( bytový dom ). Z úverovej zmluvy vyplýva, že splátka úveru
je stanovená na dobu 30 rokov v mesačnej splátke vo výške 937,- € . Splátky budú pokryté
formou nájmu za byty . (uznesenie č. 21/2013)
6. Platové náležitosti ako aj majetkové pomery starostu obce
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu majetkové priznanie , ktoré je
povinný predkladať podľa zákona č. 357/2004 Z.z. ( uznesenie č. 22/2013)
Účtovníčka obce Mgr. Píšová oboznámila poslancov o výške platu starostu obce
s účinnosťou od 1.1.2013 a to 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 € - plat starostu obce od 1.1.2013. (
uznesenie č. 23/2013) .
7.Rôzne – činnosť na ďalšie obdobie
Starosta oboznámil poslancov , že v mesiaci august budú elektrikári vykonávať
rekonštrukciu elektrických rozvodov nízkeho napätia v obci a to postupne celou dedinou ,
predložil aj projektovú dokumentáciu rekonštruovanej trasy.
Osvetlenie obce sa zlepšilo , vymenili sa žiarovky za úspornejšie , chceme ešte
premiestniť niektoré svetelné body , ktoré neosvetľujú
miestnu komunikáciu. Vyzval
poslancov na predloženie návrhov na zlepšenie ( premiestnenie) osvetlenia . Starosta ďalej
oznámil , že uvažuje o kamerovom systéme , nakoľko vandali často rozbíjajú vývesné skrinky
a spôsobujú i ďalšie materiálne škody – krádež nafty a benzínu .

-3Starosta ďalej informoval, že drevo na opravu strechy starej požiarnej zbrojnice je už
zabezpečené. Cesta do Boháčov sa bude opravovať frézovaným asfaltom a za pomoci
občanov zamestnaných formou menších obecných služieb , bude sa opravovať aj cesta pri p.
Zurianovi a cesta do Laurov , na opravu ktorej prispeli Lesy SR , š.p. Žarnovica . Treba ešte
dočistiť kanály do Boháčov a do Vicianov .
Starosta vyzval poslancov , aby vo svojich obvodoch pozisťovali, ktorí občania majú
založené kompostoviská , ktorí si aj založia , aby sme mohli s nimi uzatvoriť zmluvy ,
nakoľko zo zákona o odpadoch č. 409/2006 Z.z. aspoň 50 % domácností musí mať
kompostovisko .

8. Diskusia
P. Mošková sa pýtala , ako sa bude riešiť kontajner u Boháčov . Starosta odpovedal ,
že kontajner sa ohradí pletivom , uzamkne sa a príslušní občania dostanú kľúčiky.
P. Jozef Gunda sa pýtal, ako to bude s rozhlasom do Vicianov , ktorý momentálne
nefunguje . Starosta informoval, že sme zaslali žiadosť na bezdrôtový rozhlas na základe
vyhlásenej výzvy a v prípade úspechu to budeme riešiť premiestnením pôvodného rozhlasu.
Poslanec p. Smelák sa pýtal, ako je to s cestou , ktorú p.Belan ml. do dnešného dňa
neuvoľnil. Starosta sa vyjadril, že to má v riešení exekútor.
9. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka p. Brašeňová prečítala návrh na uznesenia . Starosta dal hlasovať za
prijaté uznesenia . Všetci poslanci – v počte 5 hlasovali „za“ prijaté uznesenia .
10.Záver
Záverom starosta obce všetkým poslancom i prítomným občanom poďakoval za účasť.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Peter Lupták

Zapisovateľka :

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

Branislav Miškov

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

Alena Brašeňová

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

