Uznesenie
z r iadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hr abušiciach
zo dňa 9. 5. 2007

Piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
A/ Berie na vedomie uznesením č.19/5/2007
1. Informáciu o SEZO Spiš s tým, že starosta obce napíše list vedúcemu SEZO, aby sa
odpad zbieral popoludní a z každého miesta a každej ulice. Zároveň umiestniť nové
nádoby na separovaný zber na ulicu Obchodnú k bytovkám.
2. Informáciu z výsledku jednania s firmou BELA a.s. a doporučuje , aby OZ vykonalo
samostatné výjazdové jednanie na ATC Podlesok, aby sa mohli skontrolovať
preinvestované finančné prostriedky BELOU a.s. v ATC Podlesok.
3. Informáciu o záverečnom účte.
4. Informáciu z výstavby rómskej osady na jednaní s vládnym pridelencom.
B/ Schvaľuje uznesením č. 20/5/2007
1. Rozšírenie plynovej siete obce Hrabušice ( variant 2) v častiach Betlanovce Akron
Majer Podlesok a výhľadovo Píla.
2. Vyplatiť fa firme Doming spol. s r. o Košice vo výške 450.000, s DPH za práce na
10 BJ.
3. Dodávku a montáž elektromateriálu k nájomným 15 BJ s nižším štandardom pre
Rastislava Valla, ktorý bol vybraný výberovým konaním, s najnižším nákladom za
prácu vo výške 191.043 Sk s DPH.
4. Zrušenie uznesenia č. 14/2/2007bod 5. Režim v I.MŠ bol predložený riaditeľom ZŠ
s MŠ. Počas hlavných prázdnin prevádzka bude otvorená prvé 2 júlové týždne a počas
vedľajších prázdnin ak bude prihlásených aspoň 10 detí.
5. Schvaľuje dodať stoličky do prenajatého priestoru na bývalom MNV bez nároku na
platbu.
6. Kúpu pozemku p. č. 1705 KN o výmere 2306 m2, ktorá je na LV č. 534 v cene
100Sk/m2.
7. Preplatenie prekladu textov do anglického a nemeckého jazyka v cene 200, Sk za
1 stranu. Texty budú umiestnené na internetovej stránke obce Hrabušice.
8. Preplatenie faktúr Ing. Milanovi Bielekovi vo výške 28.000, Sk ( cena dohodou ) za
práce prevedené pri oprave schodišťa na Zdravotnom stredisku.
9. Navozenie štrku ( kameňolom Wágner ) na dosýpanie krajníc na Píle a práce sa
prevedú cestou pracovníkov VPP.
10. Preplatenie fa PLYNVUD s. r. o vo výške 37.900, Sk za dodávku a montáž kotla.
C/ Neschvaľuje uznesením č. 21/5/2007
1. Žiadosť detí D. Fifika, F. Maľučkého, M. Kubeka , na prenájom priestorov na
mládežnícky klub. Žiadatelia sa môžu pripojiť k činnosti p. Keritu a p. Smrčáka.
2. Opätovnú žiadosť p. Emílie Brezinovej o poskytnutie finančnej výpomoci, ktorú
menovaná žiadala na opravu strechy vo výške 50.000, Sk.
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D/ Ukladá uznesením č. 22/5/2007
1. Vypracovať projektovú dokumentáciu na ul. Tomášovská a spojnicu medzi ul.
Gaštanovou a Obchodnou. Termín vypracovania PD do 3 mesiacov. ( t.j. júl 2007)
2. Vypracovať audit záverečného účtu.
3. Vypracovať Dodatok k zmluve s firmou Doming spol. s. r. o .
4. Zabezpečiť cenové ponuky na akcie rekonštrukcia časti obecnej kanalizácie a
ukončenie vybavenia ČOV a ponuky predložiť na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
5. Starostovi obce prejednať so starostkou obce Betlanovce prevádzku MŠ počas
hlavných letných prázdnin, a oboznámiť OZ s výsledkom jednania.
6. Vypracovať nájomnú zmluvu medzi p. M. Keritom ml. a R. Smrčákom.
7. Predsedovi športovej komisie doriešiť finančné podlžnosti voči p. Akšteinerovi vo
výške 33.460, Sk a následne podať informáciu na najbližšom zasadnutí OZ. ( Prizvať
na jednanie nový a starý výbor a pani Skokanovú)
8. Pozastaviť vyplácanie finančných prostriedkov futbalovému klubu do času predloženia
dokladu štatutára futbalového klubu zo štatistického úradu.
9. Pozastaviť vyplácanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu futbalových šatní až
do získania stavebného povolenia .
10. Cestou firmy pána Kolenčíka zabezpečiť predloženie finančného návrhu v ďalšej časti
rekonštrukcie zdravotného strediska tak, aby nezatekalo do budovy. ( pavlače)
11. Zabezpečiť opravu krytov na cestách v obci Hrabušice.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

