Uznesenie
zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2007

Štrnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

A/ Berie na vedomie uznesením č. 45/12/2007
1. Správu o inventarizácii na ZŠ s MŠ Hrabušice, ktorú podala riaditeľka
PhDr. M. Barabásová.
2. Zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií medzi Obcou Hrabušice a Akronom
a.s. Hrabušice.
B/ Schvaľuje uznesením č. 46/12/2007
1. Odpredaj parcely C KN č. 713/19 o výmere 276 m2 zastavaná plocha v lokalite
Weingrub v cene 50 Sk/ m2, čo predstavuje za uvedený pozemok 13.800, Sk pánovi
Šarišskému s manželkou bytom Letná 450/14.
2. Štatút ZŠ s MŠ, Hlavná 369 Hrabušice.
3. Zriaďovaciu listinu ZŠ s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice .
4. VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
5. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na výkon
štátnej správy na úseku školstva a zmocňuje starostu k podpísaniu Dodatku č. 2.
6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2007 a zmocňuje starostu na jeho podpísanie .
( Dodatok č. 1 je prílohou tohto uznesenia. )
7. Mandátne zmluvy medzi Obcou Hrabušice a STAR EÚ a.s. pre projekty:
a/ Podlesok nástupné turisticko – informačné centrum parkovisko infraštruktúra.
b/ Podlesok nástupné turisticko – informačné centrum infraštruktúra.
8. Zmluvu na vysporiadanie projektu , Obnova budovy miestnej knižnice v Hrabušiciach,
medzi Obcou Hrabušice a Ing. R. Palušákom a zmocňuje starostu k ich podpísaniu.
9. Návrh Dodatku č.1 k sadzobníku cien za poskytnuté služby vykonané úkony Obcou
Hrabušice.
10. Dotáciu vo výške 1000, Sk pre Olympijský klub v Spišskej Novej Vsi.
11. Výšku odmeny za účasť poslanca na OZ vo výške predneseného návrhu na OZ.
12. Preplatenie fa PLYNVÚD s. r. o za dodávku a montáž plynového kotla vo výške
43.938, Sk vrátane DPH.
13. Preplatenie fa Vall Peter za opravu verejného osvetlenia vo výške 63.234, Sk vrátane
DPH.
14. Premiestnenie miestnej knižnice zo starých nevyhovujúcich priestorov do nových
priestorov na zdravotnom stredisku.

2
C/ Neschvaľuje uznesením 47/12/2007
1. Ponuku na kúpu akcií PVS obce Lomnička .

D/ Ukladá uznesením č. 48/12/2007
1. Prehodnotiť poskytovanie opatrovateľskej služby u všetkých dotknutých občanov.
O zisteniach informovať OZ.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

