ZÁPISNICA

č. 5/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 04.10.2013

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

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

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová

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
 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku
 Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach držania psov
 Rozvoj obce – Rekonštrukcia objektu MŠ
 Rôzne – činnosť na ďalšie obdobie
 Diskusia
 Záver
1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ ,prečítal program zasadnutia a vyzval
poslancov na doplnenie programu a zároveň požiadal na zámenu bodu č. 6 za bod č.4.
Poslanci program a zmenu programu odsúhlasili : 6 x „za“
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Ján Debnár a p. Jozef Maruška, za
zapisovateľku p. Alena Brašeňová ( uznesenie č. 24/2013) hlasovanie : hlasovanie : 6x „ za “

-23. Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené , je podaný návrh na
vklad do katastra nehnuteľností stavby bytového domu s 8 b.j. Hrabičov č.189.(uznesenie
č.25/2013)
4. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku
P.Martincová predniesla svoju žiadosť o odkúpenie autobusovej čakárne , chce
skvalitniť život občanov v našej obci a to poskytovaním služieb ako kaderníctvo, krajčírstvo ,
masáže a pod. podľa záujmu občanov.
Starosta upozornil , že pozemok pod stavbou nie je vysporiadaný , budova bola postavená
v akcii „Z“ , nie je zakreslená ani zapísaná v katastri nehnuteľností . Je potrebné to najskôr
majetkovo doriešiť ( zamerať geodetom , prideliť súpisné číslo , zapísať do katastra
nehnuteľností ) , potom to bude ponúknuté cez obchodnú súťaž.
P. Martincová sa vyjadrila , že na vlastné náklady by dali vybudovať prístrešok pre
cestujúcich. (uznesenie č.26/2013)
5. Prerokovanie VZN o podmienkach držania psov
Starosta obce informoval , že naša obec ešte nemá prijaté všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach držania psov. Každý poslanec obdržal kópiu VZN k nahliadnutiu ,
preštudovaniu a predloženiu pripomienok . Starosta podal bližšie vysvetlenie k jednotlivým
paragrafom .Poslanec p. Miškov navrhol , aby boli občania informovaní rozhlasom , že sa
takéto VZN pripravuje. ( uznesenie č. 27/2013)
6. Rozvoj obce – rekonštrukcia objektu MŠ
Starosta obce informoval poslancov , že strecha na materskej škole je v havarijnom
stave , revízia bleskozvodov nie je podpísaná , lebo odmietli z dôvodu nevyhovujúceho stavu.
Podľa návrhu starostu by bola riešením nadstavba nad budovu MŠ s vybudovaním ďalších
nájomných bytov podobným spôsobom , ako bol riešený aj dom služieb , čiže odpredaj .
Nakoľko sú vysoké aj náklady na kúrenie v škôlke , komplexne by sa riešila týmto aj výmena
okien a zateplenie.(uznesenie č.28/2013)
7.Rôzne
Starosta obce informoval poslancov , že na p. Vladimíra Belana bol vydaný exekučný
príkaz na odstránenie materiálu a uvoľnenie cesty .
Ďalej informoval, že každá domácnosť obdrží „Dohodu o domácom kompostovaní“ , a
aby sa čo najviac domácností zapojilo do kompostovania žiada poslancov , aby toto vo
svojom obvode propagovali a usmerňovali občanov. Ak sa zapojí viac ako 50% obyvateľov ,
nebude obec musieť budovať obecné kompostovisko , čím by sa zvýšili náklady na
komunálny odpad.
8. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. Peter Beňo, ktorý sa pýtal, prečo je materská škola
v prevádzke len do 12,00 hod. Starosta vysvetlil , že po rodičovskej dovolenke na vrátila p.
Vargová , p. Volentierovej , ktorá zastupovala učiteľku tým pracovný pomer skončil.
Pani Vargová však potom nastúpila na OČR , potom dva dni pracovala, potom nastúpila PN,
kedy ju už nemal kto zastupovať a boli sme nútení pristúpiť k tomuto nepopulárnemu
riešeniu.

-39.Návrh na uznesenia
Zapisovateľka p. Brašeňová prečítala návrh na uznesenia . Starosta dal hlasovať za
prijaté uznesenia . Všetci prítomní 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 : Ján Debnár

Zapisovateľka :

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

Jozef Maruška

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

Alena Brašeňová

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

