.

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 4.4.2008

Devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach:
A/ Berie na vedomie uznesením č. 62/4/2008
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Informáciu stavebnej komisie o rokovaní s PS Bývalý Urbariát Hrabušice a doporučuje
postupovať v rokovaniach za účelom výmeny a scelenia obecných pozemkov.
B/ Schvaľuje uznesením č. 63/4/2008
1. Nákup fekálneho vozidla pre Obec Hrabušice.
2. Pripomienky k Územnému plánu veľkého celku Košického samosprávneho kraja:
a) Žiadame zrušiť limity ubytovacích kapacít v obciach pri NP Slovenský raj.
b) Žiadame prehodnotiť hranice NP Slov. raj, vrátane jeho ochranných pásiem.
c) Žiadame vystaviť spojenie medzi obcou Hrabušice a Spišskými Tomášovcami
cestou III. triedy. Zahrnúť plán cestného obchvatu obce Hrabušice.
d) Žiadame zrušiť možnosť výstavby vodného diela.
3. Schvaľuje cenovú ponuku na opravu kúpelní v 10- tich chatkách za cenu 142.630,- Sk
(cena za 1 kúpelňu 14.263,- Sk)
4. Rozdelenie finančných prostriedkov :
1/ Zábavné centrum Hrabušice - 200.000,- Sk .
Podmienka dotácie je zúčtovanie za rok 2007 , predložiť do 2 týždňov.
2/ TJ Štart – 351.000,- Sk doteraz vyčerpaných 124.682,- Sk
3/ Fénix Hrabušice – 25.000,- Sk
4/ Združenie podnikateľov v cestovnom ruchu Hrabušice – 60.000,- Sk
5/ Filinský Ivan Hrabušice ( jazdecký klub) – 30.000,- Sk
6/ Občianské združenie Alpinizmus turizmus club – 15.000,- Sk
7/ Výstava ovocia a zeleniny – 1000,- Sk
8/ Pohrebné podporné združenie ZO – 10.000,- Sk
9/ RKST – značenie turistických značiek - 8.000,- Sk
5. Preplatenie FA p. Lenke Vavrekovej za spracovanie projektu : Terénna sociálna práca
vo výške 6.000,- Sk
6. Zmluvu s Ing. R. Palušákom a Obcou Hrabušice a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
(Vypracovanie projektu pre ZŠ s MŠ Hrabušice)
7. Zmluvu o prevádzke knižnično- informačného systému pre malé a stredné knižnice
medzi Obcou Hrabušice a Slovenskou národnou knižnicou v Martine a zmocňuje
starostu k jej podpísaniu.
8. Rokovací poriadok na rok 2008. Rokovania OZ sa uskutočnia vždy vo štvrtok,
v posledný týždeň v mesiaci , s výnimkou júl, august.
C/ Neschvaľuje uznesením č.64/4/2008
l. Nájomnú zmluvu medzi Obcou Hrabušice a PS Bývalý Urbariát – je potrebné odstúpiť
túto zmluvu do stavebnej komisie na ďalšie jednanie s PS Bývalý Urbariát.

-2D/ Ukladá uznesením č. 65/4/2008
l. Cestou správcu obecnej kanalizácie preveriť možnosť predĺženia kanalizácie
a vodovodnej prípojky pre p. Ladislava Novotného. Podať informáciu na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Predsedom jednotlivých komisií podať správy o jednotlivých zasadaniach a účastiach
ich členov na rokovaniach.
3. Zabezpečiť vydanie stavebného povolenia na budovu na futbalovom ihrisku.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

