Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 7.3.2008
Osemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
A/ Berie na vedomie uznesením č.59/3/2008
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ
2. Informáciu o výsledkoch jednania medzi stavebnou komisiou a členmi Pozemkového
spoločenstva Bývalý Urbariát.

B/ Schvaľuje uznesením č.60/3/2008

1. Dodatok č. 1 k VZN o určení názvu ulice v obci Hrabušice pre novovzniknutú ulicu
názov : Ulica E. Makovického.
2. Delegáta do rady školy pre ŠZŠ pána Ing. Dušana Bábela.
3. Delegátov do rady školy pre ZŠ s MŠ pána Petra Olšavského, pána Zdena Jendrála ,
pani Evu Lučivjanskú.
4. Dotáciu pre TJ ŠTART z kapitálových výdavkov 200.000,- Sk na opravu budovy
a 100.000,- Sk na činnosť klubu TJ Štart.
5. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenú medzi Obcou Hrabušice
a Klubom slovenských turistov RR KST.
6. Zmluvu o poskytnutí dotácie uzatvorenú medzi Obcou Hrabušice a Združením
podnikateľov v cestovnom ruchu Hrabušice Slovenský raj- Sever vo výške 30.000,7. Žiadosť pána P. Zimmermanna o zriadenie vecného bremena na NN kábel a súhlasí so
založením vodovodu a NN kábla.
8. Obecné zastupiteľstvo Hrabušice schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „ 2
etapa rekonštrukcie ZŠ s MŠ Hrabušice za účelom zvýšenia jej energetickej účinnosti
a zlepšenie edukačného procesu“, ktorý je realizovaný pre „Základnú školu
s materskou školou Hrabušice“ a ktorý je v súlade so strednodobými prioritami obce.
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 576.332,68,- Sk.
9. Preplatenie faktúry pre BBF elektro s. r. o vo výške 62.594,- za doplnenie RE a
elektromerov v rómskej osade Hrabušice.
11. Preplatenie FA pre Petra Juščáka PLYN TEPLO- servis za plynoinštalačné práce vo
výške 11.160,- Sk.
12.Vypracovanie nájomnej zmluvy na parcelu „C“ 1714/2 o výmere 474 m2
( pod lyžiarským vlekom) medzi Obcou Hrabušice a Bývalým Urbariátom za ročný
nájom 1 Sk za rok a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
13. Zámennú zmluvu medzi Obcou Hrabušice a a p. A. Grigliakom a manželkou E.
Grigliakovou do BSM na pozemky nachádzajúce sa v KÚ Hrabušice zapísané na LV
Obce Hrabušice, parcely CKN 1777 – vodná plocha 1216 m2 a parcela 1778/8 –
ostatná plocha 1634 m2 za parcelu zapísanú na LV č. 422 v KÚ Hrabušice.
Registra E KN č. parcely 2111 o výmere 4953 m2 zastavanej plochy a nádvoria bez
finančného vysporiadania.

-2C/ Ukladá uznesením č.61/3/2008

1 a/ Písomne upozorniť TJ na uvedené nedostatky , prejednať ich s TJ a podmieniť ich
odstránenie, pri čerpaní dotácie na rok 2008.
b/ V zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2008 rámcovo dohodnúť účelové použitie
dotácie s cieľom stransparentniť jej čerpanie.
2. Vyhotoviť znalecké ocenenie spevnenej asfaltovej plochy parkoviska Podlesok
a zmocňuje stavebnú komisiu jednať o prípadnej výmene.
3. Stavebnému úradu vykonať kontrolu pokládky potrubia a hutnenia zeminy v priestore
futbalového ihriska a o stave informovať OZ.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

