ZÁPISNICA

č. 4/2014

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
konaného dňa 26.9.2014

Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Ján Debnár
Jozef Maruška
Branislav Miškov

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová

Ostatní prítomní :

–-

1.Otvorenie , schválenie programu
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Ján Adámik podľa §-u 12,
ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . Počet
poslancov je 7 , prítomní 4 , poslanec p. Smelák sa dostavil neskôr. Zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Starosta predložil návrh programu :
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku pre p. Pavla Smeláka a manželku
5. Schválenie počtu poslancov a úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
6. Sťažnosť p. Petra Laurova na znečisťovanie pozemku
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Uznesenie č.29/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený program zasadnutia 26.9.2014
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Hlasovanie – za program zasadnutia OZ
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 4
Za : 4 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jozefa Marušku a p. Branislava Miškova
Starosta obce navrhol za zapisovateľku : Alenu Brašeňovú
Uznesenie č.30/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p. Jozefa Marušku a p. Branislava Miškova
za zapisovateľku p. Alenu Brašeňovú
Hlasovanie za overovateľov zápisnice OZ a zapisovateľku
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 4
Za : 4 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce sa vyjadril , že z predchádzajúcich zasadnutí nevyplývali žiadne úlohy na
kontrolu.
Bez hlasovania.
4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku pre p. Pavla Smeláka a manželku
Starosta obce predložil žiadosť p. Smeláka a manželky na odkúpenie novovytvorených
parciel č. 557/14 – zastavaná plocha o výmere 42 m² a parcely č. 557/15 – zastavaná plocha
o výmere 124 m², ktoré boli zamerané geometrickým plánom , sú zamerané z pôvodnej
parcely č. 3346/4 , ktorá je zapísaná na LV č. 832 , ktorej vlastníkom je obec . Starosta
predložil k nahliadnutiu aj geometrický plán.
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Uznesenie č. 31/2014 OZ
a)Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Pavla Smeláka , bytom Hrabičov č.26 a manželky Anny Smelákovej , Hrabičov
č.255 o odkúpenie parcely č. 557/14 a 557/15 za účelom zosúladenia užívateľského stavu
s vlastníckym
b) Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1.V zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov , z dôvodu hodného osobitného zreteľa , z majetku obce priamym predajom celku
pozemku v katastrálnom území Hrabičov – novovytvorená parcela C KN 557/14 zastavaná
plocha vo výmere 42 m² a C KN 557/15 zastavaná plocha vo výmere 124 m² , ktoré vznikli po
zameraní Geometrickým plánom č. 10935479-40/14 geodeta Viliama Struhára , overeným
Okresným úradom v Žarnovici dňa 23.04.2014
Prevodom uvedených parciel z vlastníctva obce do vlastníctva p. Pavla Smeláka , bytom
Hrabičov č.26 a manželky Anny Smelákovej , bytom Hrabičov č.255 dôjde k zosúladeniu
vlastníckeho stavu so stavom dlhodobého užívania dotknutých pozemkov.
2.Kúpu celku pozemkov v katastrálnom území Hrabičov – novovytvorené parcely : C KN
557/14 – zastavaná plocha vo výmere 42 m² a C KN 557/15 – zastavaná plocha vo výmere
124 m² , patriacich Obci Hrabičov v celosti do vlastníctva Pavla Smeláka a manželky Anny
Smelákovej , za kúpnu cenu 1,32 € / m² , teda za celkovú kúpnu cenu v sume 219,12 €
c) Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zverejnenie kúpnej zmluvy na vývesnej tabuli Obecného úradu v Hrabičove od 27.9.2014 do
11.10.2014
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov . Počet všetkých poslancov – 7 , za
schválenie uznesenia hlasovali 4 poslanci.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 4
Za : 4 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

5.Shválenie počtu poslancov a úväzok starostu pre ďalšie volebné obdobie
Starosta obce predložil návrh , aby počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie zostal
nezmenený , teda 7 poslancov.
Pracovný úväzok starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie navrhuje , aby zostal
pôvodný – to znamená plný pracovný úväzok.
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Uznesenie č. 32/2014 OZ
a)Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie v počte 7
b) plný pracovný úväzok starostu obce pre ďalšie volebné obdobie
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 4
Za : 4 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

6. Sťažnosť p. Petra Laurova , Hrabičov č.4 na znečisťovanie pozemku
-

dostavil sa poslanec p. Ľubomír Smelák

Starosta prečítal sťažnosť doručenú na obecný úrad a zaregistrovanú pod spis. značkou
č.182/2014 .
Poslanci sa dohodli , že vykonajú obhliadku na mieste koncom budúceho týždňa a to v piatok
3.10.2014 , na základe ktorej bude následne zaslané sťažovateľovi vyjadrenie.
Uznesenie č. 33/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
prejednanie sťažnosti p. Petra Laurova , Hrabičov č. 4 , spoisová značka č.182/2014 s tým, že
obhliadka bude vykonaná dňa 3.10.2014 , následne bude zaslané vyjadrenie sťažovateľovi

Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov , Ľubomír Smelák
Proti : 0
Zdržal sa : 0
7.Rôzne
Starosta obce informoval poslancov , že na obecný úrad bolo dňa 2.9.2014 doručené
oznámenie o podaní návrhu na zastavenie exekúcie proti p. Vladimírovi Belanovi doručené
p. Belanom
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Uznesenie č. 34/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
doručený návrh na zastavenie exekúcie proti p. Vladimírovi Belanovi
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za : 5 - Milan Boháč , Ján Debnár , Jozef Maruška , Branislav Miškov , Ľubomír Smelák
Proti : 0
Zdržal sa : 0
8. Diskusia
–
9. Návrh na uznesenia
Zapisovateľka prečítala znenia uznesení prijatých na dnešnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
10 .Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Jozef Maruška

Zapisovateľka :

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

Branislav Miškov

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

Alena Brašeňová

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