UZNESENIA

prijaté na I. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
dňa 26.02.2020

UZNESENIE č. 1/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 2/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za overovateľov zápisnice : Ján Repiský , Peter Repiský
za zapisovateľa : Alena Brašeňová
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 3/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 4/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti
k projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej
doline v predbežnej výške 18 858,00 € , s dobou splácania 5 rokov, maximálna výška
spoluúčasti pre Obec Hrabičov je do výšky 5000 € . Mesačná splátka obce Hrabičov vo
forme dotácie pre Združenie obcí Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky
istiny úveru, t.j. 63,-€ plus úroky, poplatky a príslušenstvo .
Ján Adámik
starosta obce
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UZNESENIE č. 5/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
a.) prerokovalo
žiadosť Miroslava Laurova, bytom Hrabičov č.69. Dôvod: majetko –právne vysporiadanie
hospodárskej budovy s.č.512 postavenej na parcele EKN 293/3 vo vlastníctve obce Hrabičov.
Hospodárska budova je vo vlastníctve žiadateľa a preto žiada o odkúpenie obecnej
nehnuteľnosti a to novovytvorenej parcely č. CKN 1016 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 88 m².
Táto parcela vznikla na základe GO č.51822326-59/2019 , ktorý si dal vyhotoviť žiadateľ, to
parcela sa vytvorila z parcely č. EKN 292/3.Vlastníkom parcely je Obec Hrabičov
v celosti1/1.
b.) schvaľuje
zámer Obce Hrabičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia ( § 9a ods.8písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod : vysporiadanie pozemku pod stavbou
hospodárskej budovy súpisné číslo 512 postavenej na novovytvorenej parcele CKN 1016
o výmere 88 m2,ktorá bola vytvorená GP 51822326-59/2019 z parcely EKN 292/3 o výmere
1465m2 vo vlastníctve Obce Hrabičov. Hospodárska budova je vo vlastníctve žiadateľa - pre:
Miroslava Laurova, bytom Hrabičov č.69, PSČ 96678, ako prípad osobitného zreteľa.
c.) schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku Obce Hrabičov – a to: podľa
osobitného zreteľa novovytvorená parcela - registra „C“ KN č. 1016– druh pozemku: ostatná
plocha o výmere 88 m², ktorá bola vytvorená GP 51822326-59/2019 z parcely EKN 292/3
o výmere 1465m2 vo vlastníctve obce Hrabičov. Zapísaná na LV č. 832 vedenom Okresným
úradom Žarnovica, kat. územie: Hrabičov, obec: Hrabičov
v prospech: Miroslava Laurova, bytom Hrabičov s.č.69 za kúpnu cenu vo výške 1,32 €/m2, t.
j. spolu:116.16 € slovom: jednostošestnásť eur a šestnásť centov.
Ďalšie náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti ( t.j. Kúpno predajná zmluva, správny
poplatok z návrhu na vklad, vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) hradí nadobúdateľ.
Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 6/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Štatút krízového štábu Obce Hrabičov
Ján Adámik
starosta obce

UZNESENIE č. 7/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabičove na rok 2020 : 26.2.2020 ( dnešné ) ,
29.04.2020 , 25.06.2020 , 24.09.2020 , 05.11.2020 , 10.12.2020 , zmena termínov vyhradená

Ján Adámik
starosta obce
UZNESENIE č. 8/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Hrabičova z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne:
Účastník zámennej zmluvy č.1:
Obec Hrabičov, Obecný úrad Hrabičov č.188 96678 Hrabičov , IČO: 00 3 20 650,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Účastník zámennej zmluvy č.2:
Peter Barbora , Štúrová 787/12, Nová Baňa , 96801 Nová Baňa, spoluvlastnícky podiel 1/1
Predmet zámeny:
zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.1 nachádzajúceho sa v
k.ú. Hrabičov a to konkrétne :
- parcela č. E-KN 2016, ostatná plocha o výmere 246 m2 , zapísané na LV č. 832 vedenom
Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor
za pozemok vo vlastníctve účastníka č.2, nachádzajúci sa v k.ú. Hrabičov a to konkrétne:
- z parcely č. E-KN č.41 TTP, o výmere 1128 m2, zapísaná na LV č. 52 vedenom Okresným
úradom Žarnovica, katastrálny odbor
Finančná odplata:
Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania

Ján Adámik
starosta obce

UZNESENIE č. 9/2020 OZ

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dotáciu pre Jednotu dôchodcov Slovenska ZO Hrabičov vo výške 600 €

Ján Adámik
starosta obce
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Výpisy

o hlasovaní poslancov na I. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Hrabičove dňa 26.02.2020

Uznesenie č. 1/2020
Program zasadnutia OZ - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.2/2020
Overovatelia zápisnice OZ a zapisovateľa - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.3/2020 OZ
Kontrola plnenie uznesení – berie na vedomie
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 4/2020 OZ
Úver z Prima banky Slovensko na financovie spoluúčasti projektu - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 5/2020 OZ
Odpredaj pozemku p. M.Laurovi - schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 6/2020 OZ
Štatút krízového štábu obce Hrabičov – berie na vedomie
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 7/2020 OZ
Štatút krízového štábu obce Hrabičov – berie na vedomie
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 8/2020 OZ
Zámer - zámena pozemkov – schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 9/2020 OZ
Dotácia pre JDS – schvaľuje
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 5
Za :5 – Matúš Baniari, Pavel Boháč , Ján Repiský , Peter Repiský , Ing. Milan Supuka
Proti : 0
Zdržal sa : 0

............................................
Ján Adámik
v.r.
starosta obce

..................................................
Ján Repiský v.r.
overovateľ

.............................................
Alena Brašeňová v.r.
zapisovateľ

.................................................
Peter Repiský v.r.
overovateľ

5

