Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.10.2007

J edenáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
A/ Berie na vedomie 37/10/2007
1. Správu o kontrole uznesenia a plnenia úloh z predchádzajúceho OZ.
2. Protokol o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia Košice s tým,
že Obec príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.
3. Informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Hrabušice a jeho
výsledku.
4. Informáciu o vytvorení zbierky historických predmetov a poveruje p. Dušana
Ambrózyho k evidovaniu predmetov.
5. Žiadosti p. Petra Olšavského a p. Víta Akšteinera . Žiadosti sa presúvajú na zasadnutie
OZ v januári 2008.
B/ Schvaľuje uznesením č. 38/10/2007
l. VZN o určení novovzniknutej ulice v obci Hrabušice o „ Ulicu Makovického.“
2. VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Hrabušice.
3. Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Hrabušice a vlastníkmi Boženou Dudzikovou
a Magdalénou Čurnou na parcele CKN 2218/6 o výmere 49m2 ostatná plocha a CKN
2218/7 o výmere 17 m2 zastavaná plocha, ( novovytvorené parcely podľa GP
č.81/2006) , ktorých sú vlastníkmi , za parcelu CKN 123/7 o výmere 271 m2 – ostatná
plocha, ktorej je vlastníkom Obec. Zámennou zmluvou sa vytvoria priaznivé
podmienky pre dostavbu šatní futbalového klubu.
Zároveň poveruje Obec Hrabušice vypracovaním zámennej zmluvy a zmocňuje
starostu jej podpísaním.
4. Úhradu za vypracovanie GP vo výške 24.500, Sk v prospech Ing. Tichého.
5. Odmenu pre riaditeľa ZŠ s MŠ p. Rychnavského vo výške hrubého funkčného platu.
6. Úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie „ Podnik služieb Hrabušice“ na rok 2007.
7. Úpravu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2007 .
8. Úhradu faktúry pre DKI s. r. o č. 070010 vo výške 218.960, Sk.
9. Úhrady faktúr pre PLYNVUD s.r.o vo výške 80.352, Sk a 9.283,50, Sk za dodávku
a montáž zdravotechnických zariadení v objekte futbalového ihriska.
10. Výpoveď Ing. Gabriely Filipákovej o nájme nebytových priestorov.
11. Sponzorský príspevok 2000, Sk asociácii záchranárov záchranných služieb SR.
12. Žiadosť o náhradu škody p. Ireny Pechovej vo výške 1950, Sk.
13. Poskytovanie stravy pre cudzích stravníkov , dôchodcov a zamestnancov
zriaďovateľa.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

