Z Á P I S N I C A č.4 /2015
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
konaného dňa 04.09.2015
Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Mgr.Milan Boháč
Ing. Ivan Brašeň
Peter Lupták
Vladimír Michňa
Ľubomír Smelák
Ján Varsa

Ospravedlnený :

Pavel Boháč

Pracovníci obce :

Alena Brašeňová
Mgr. Katarína Píšová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo o 18.00 hod. a skončilo o 20.00 hod.
Otvorenie , schválenie programu zasadnutia
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik.
Konštatoval , že zasadnutie bolo zvolané v zmysle §12 zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení
s určením miesta , času a programu rokovania. Konštatoval , že obecné zastupiteľstvo má 7
zvolených poslancov , prítomných 6 , preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo za uznášania
schopné.
Program :
1. Otvorenie zasadania, schválenie programu riadneho zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4. Dotácia DHZ – II. polrok - menovanie
5. Prevod nehnuteľností
6. Investičné zámery obce na rok 2015 a nasledujúce obdobie
7. Krízové riadenie obce pri mimoriadnych udalostiach , voľba členov komisií
8. Program rozvoja obce Hrabičov na roky 2015-2022
9. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron - prezentácia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia , záver
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K bodu č. 1 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil
na schválenie program zasadnutia
predložený program zasadnutia - schválený bez pripomienok

. Starosta dal hlasovať za

UZNESENIE č. 29/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia
Hlasovanie za program zasadnutia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 2 Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov : Ľubomíra Smeláka a Jána Varsu
Starosta obce navrhol za zapisovateľku : Alenu Brašeňovú
UZNESENIE č. 30/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Ľubomíra Smeláka a Jána Varsu
za zapisovateľku p. Alenu Brašeňovú
Hlasovanie za overovateľov zápisnice OZ a zapisovateľku
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Starosta obce - z predchádzajúcich prijatých uznesení zostáva ešte splniť uznesenie č.6
b)/2015 – dlžníci Jozef Šesták a Marián Čierťažský odpracovať dlžné sumy prácami pre obec.
Toto uznesenie je splnené čiastočne – Jozef Šesták už dlžnú sumu odpracoval ,ale
M.Čierťažský síce prisľúbil odpracovanie , ale zatiaľ tak neuribil .
- uznesenie č. 6 b)/2015 – ostáva v platnosti
UZNESENIE č. 31/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
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Hlasovanie za kontrolu prijatých uznesení
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 4 Dotácia DHZ – II. polrok - menovanie
Starosta obce - Náhle úmrtie veliteľa DHZ p. Zdena Supuku zmenilo situáciu a do výročnej
schôdze DHZ musí byť ustanovený nový veliteľ. Ja navrhujem p. Zdenka Supuku , nakoľko
je profesionálny hasič a má všetky potrebné skúšky , aby do výročnej schôdze zastával
funkciu veliteľa . Návrh starostu bol poslancami schválený bez pripomienok.
Starosta obce ďalej navrhuje poskytnutie dotácie pre DHZ Hrabičov na II.polrok 2015 vo
výške 500,- €. . Aj tento návrh bol schválený bez pripomienok
UZNESENIE č. 32/2015 OZ
a) Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za dočasného veliteľa DHZ Hrabičov p. Zdenka Supuku
b)Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dotáciu pre DHZ Hrabičov na II. polrok 2015 vo výške 500,- €
Hlasovanie za znenie uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Prevod nehnuteľností
Starosta obce – predniesol návrh na predaj pozemkov na základe už schváleného zámeru na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2015 . Tento zámer bol
zverejnený na webovej stránke po dobu 15 dní . Bola doručená len jedna ponuka a to od p.
Pavla Tonhausera s manželkou , bytom Hrabičov č.265 . Keďže zámer predaja bol už
prerokovávaný na predchádzajúcom zasadnutí a neboli doručené žiadne iné ponuky , obecné
zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov jedinému uchádzačovi a to. p. Pavlovi
Tonhauserovi s manželkou.
UZNESENIE č. 33/2015 OZ
a) Obecné zastupiteľstvo
schválilo
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uznesením č. 21/2015 OZ zámer predaja pozemkových nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Hrabičov vedených
na LV č. 303 pre p. Pavla Tonhausera s manželkou , obaja bytom
Hrabičov č.265 , ako prípad osobitného zreteľa
b) Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj nehnuteľností v k.ú. Hrabičov a to parcely vedené na LV č. 303 Obce Hrabičov :
 parcela C KN 523/17 ostatná plocha o výmere 233 m² v k.ú. Hrabičov , cena je
stanovená znaleckým posudkom č. 265/2013 Dipl.Ing. Miroslavom Hricom vo výške
1074,13 €
 parcela C KN 1093/13 trvale trávnatý porast o výmere 690 m² v k.ú. Hrabičov , cena
je stanovená znaleckým posudkom č. 265/2013 Dipl.Ing. Miroslavom Hricom vo
výške 3180,90 €
 všeobecná hodnota pozemkov v celosti je 4255,03 €
Náklady na prevod vlastníctva znáša kupujúci
Prevod nehnuteľnosti bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým , že obecné
zastupiteľstvo rozhodlo podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov s poukázaním na tú skutočnosť , že o predmetné pozemky sa
kupujúci staral a preto sa pri predaji uvedených pozemkov nepoužívajú ustanovenia §9a ods.1
až 7 vyššie citovaného zákona.
Hlasovanie za uznesenie č. 33 a)/2015 OZ
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Hlasovanie za uznesenie č. 33 b)/2015 OZ
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 6 Investičné zámer obce na rok 2015 a nasledujúce obdobie
Starosta obce informoval o investíciách a schválených dotáciách :
 dostali sme dotáciu vo výške 3000,- € na výmenu časti okien na kultúrnom dome aj so
žalúziami , kde spoluúčasť obce činí 5 %
 opätovne bola predložená žiadosť na stojiská
 z Programu rozvoja vidieka máme schválenú dotáciu na kamerový systém – 5 kamier
 z Envirofondu - dotácie na likvidáciu čiernych skládok sme ako obec nemohli
požiadať , ale požiadali sme spoločne za združenie obcí - Mikroregión Kľakovskej
doliny
 projekt na výmenu zvyšných okien , zateplenie budovy a výmena strechy na
kultúrnom dome bol zaslaný na Envirofond
 má byť zverejnená výzva - my by sme chceli požiadať na revitalizáciu pozemku za
pohostinstvom a záhrady materskej školy
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v rámci projektu zavádzania širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach
bude v dohľadnej dobe aj v našej obci zavedený vysokorýchlostný internet –
zastrešuje organizácia NASES
v rámci možností by sme chceli vylepšiť interiér obecného úradu , ktorý je už
zastaralý , nábytok je opotrebovaný
dom smútku – modernizácia interiéru
rekonštrukcia ciest

Všetky tieto zámery na roky 2014 –2020 boli zaslané do RIUS BBSK
UZNESENIE č. 34/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
investičné zámery obce na rok 2015 a nasledujúce obdobie
K bodu č. Krízové riadenie obce pri mimoriadnych udalostiach , voľba členov komisií
Starosta obce informoval, že je potrebné zriadiť komisie v prípade mimoriadnych udalostí
a predložil návrh na zloženie komisií a to :
1. Povodňová komisia : Ján Adámik , Mgr. Milan Boháč , Pavel Boháč , Ing. Ivan
Brašeň, Peter Lupták , Vladimír Michňa , Ľubomír Smelák, Ján Varsa , , Peter
Repiský , Jozef Boháč
2. Evakuačná komisia : Ján Adámik , Pavel Boháč , Mgr. Alexandra Debnárová , Mgr.
Katarína Píšová , Alena Brašeňová , Dagmar Hocková , Zdenko Supuka a členovia
DHZ
3. Krízový štáb obce : Ján Adámik , Mgr. Milan Boháč, Pavel Boháč, Ing. Ivan
Brašeň , Peter Lupták , Vladimír Michňa , Ľubomír Smelák , Ján Varsa , Zdenko
Supuka , Peter Repiský , Jozef Boháč
4. Poriadková komisia : Zdenko Supuka , Peter Repiský , Jozef Boháč
Navrhované zloženie komisií bolo obecným zastupiteľstvom schválené bez výhrad .

UZNESENIE č. 35/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
komisie v zložení :
1. Povodňová komisia : Ján Adámik , Mgr. Milan Boháč , Pavel Boháč , Ing. Ivan
Brašeň, Peter Lupták , Vladimír Michňa , Ľubomír Smelák, Ján Varsa , , Peter
Repiský , Jozef Boháč
2. Evakuačná komisia : Ján Adámik , Pavel Boháč , Mgr. Alexandra Debnárová , Mgr.
Katarína Píšová , Alena Brašeňová , Dagmar Hocková , Zdenko Supuka a členovia
DHZ
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3. Krízový štáb obce : Ján Adámik , Mgr. Milan Boháč, Pavel Boháč, Ing. Ivan
Brašeň , Peter Lupták , Vladimír Michňa , Ľubomír Smelák , Ján Varsa , Zdenko
Supuka , Peter Repiský , Jozef Boháč
4. Poriadková komisia : Zdenko Supuka , Peter Repiský , Jozef Boháč
Hlasovanie za schválenie komisií
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 8 Plán rozvoja obce Hrabičov na roky 2015-2022
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Plán rozvoja obce Hrabičov na roky 20152022.
UZNESENIE č. 36/2015 OZ
a) Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Plán rozvoja obce Hrabičov na roky 2015-2022
b) Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán rozvoja obce Hrabičov na roky 2015-2022
Hlasovanie za schválenie Plánu rozvoja obce
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 9 Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron - prezentácia
Starosta obce predstavil p. Žofiu Hanusovú z oblastnej organizácie cestovného ruchu , ktorá
prezentovala a propagovala túto organizáciu. Po odprezentovaní a zodpovedaní niekoľkých
otázok poslancov , obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom , že v tomto čase členstvo v tejto
organizácii nie je pre našu obec výhodné , nakoľko nemáme žiadne rekreačné zariadenia ani
pozoruhodnosti , ktorým by bolo potrebné robiť reklamu.
UZNESENIE č. 37/2015 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
prezentáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu – Región Gron
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