Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.2.2008
Sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

A/ Berie na vedomie uznesením č. 55/2/2008
1. Správu a informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu kontrolóra o tom, aby Zábavné centrum a TJ Štart predložili účtovné doklady
prečerpaných finančných prostriedkov z dotácie Obce Hrabušice za rok 2007 do konca
mesiaca február 2008. Dotácie na rok 2008 pre tieto dva subjekty budú pozastavené do
tej doby, kým nebudú predložené účtovné doklady k vyúčtovaniu.
B/ Schvaľuje uznesením č. 56/2/2008
1. Ceny za prenájom: Veľká telocvičňa – domáci 150,- Sk / hod.
Cudzí
250,- Sk / hod.
Malá telocvičňa - domáci 100,- Sk / hod.
Cudzí
150,- Sk/ hod.
Učebne
50,- Sk / hod.
Prenájom pre Špeciálnu základnú školu.
100,- Sk / hod.
Týmto sa ruší uznesenie č. 140/4/2006.
2. Vyrovnaný rozpočet ZŚ s MŠ s príjmovou a výdavkovou časťou 16.826.000,- Sk
3. Rozpočet príspevkovej Organizácie:
a/ Podnikateľská činnosť
príjem 4.345.200,výdaj 4.345.200,b/ Hlavná činnosť
príjem 7.657.000,výdaj 7. 138.315,4. Rozpočet obce Hrabušice
príjmová časť - 38.035.978,- Sk
výdajová časť - 38.035.978,- Sk
Všetky návrhy na rozpočet na rok 2008 sú v prílohe tohto uznesenia.
5. Preplatenie pokuty 40.500,- Sk na účet enviromentálneho fondu , ktorú udelila
Slovenská inšpekcia životného prostredia za prekročenie limitov pri vypúšťaní
splaškových vôd z ČOV.
6. Dodatok č. l k sadzobníku cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou
Hrabušice.
7. Dodatok č. 7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní obecného odpadu z obce
Hrabušice č. 6000/04/V-1.
8. Schvaľuje návrh VZN zmena názvu ulice na „ Ulica E. Makovického“
9. Sumu 15.000,- Sk na vydanie knihy o E. Makovickom.
10.Nájomné zmluvy medzi Obcou Hrabušice a MUDr. H. Urbanovou, GASANTÉ s. r. o
/MUDr.Hubačkovou/, EVIKO spol s. r. o / MUDr. Bakossovou./
11.Odpredaj prebytočného majetku obce – bunky na Píle v prospech Poľovnického
združenia Hrabušice za sumu 1.000,- Sk.
12. Žiadosť pána Jozefa Zemana s tým, aby si oplotil svoj pozemok na vlastné náklady.
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C/ Neschvaľuje uznesením č.57/2/2008
Žiadosť Viliama Kroščena na odkúpenie pozemku za požiarnou zbrojnicou.

D/ Ukladá uznesením č. 58/2/2008
1. Na odstránenie nedostatkov v ČOV ukladá splniť následovné opatrenia:
a/ Zakúpiť fekálne vozidlo.
b/ Uzamknutím kanalizačných šácht zamedziť nekontrolovateľnosť vypúšťania
splaškových vôd.
c/ Preveriť možnú výmenu pozemkov pod ČOV a následne ČOV zkolaudovať.
2. Vypracovať GP na miestnu komunikáciu vedúcu k rašelinovým závodom.
3. Stavebnej komisii opätovne prehodnotiť a prejednať žiadosť p. Zimermanna do
najbližšieho zasadnutia OZ s dôrazom na šírkové parametre budúcej miestnej
komunikácie.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

