Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
konaného dňa 13.júna 2008
Dvadsiateprvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
A/ Berie na vedomie uznesením č. 70/6/2008
l. Správu o oprave chyby na LV č. l o výmere parcely registra E, KN 1102
2 Žiadosť Ing. Mareka Leskovjanského a poveruje riaditeľku ZŠ s MŠ dojednaním
podmienok nájmu na júl, august , pre 10 účastníkov.
3. Zasadnutie komisie pre telovýchovu – kultúru a šport a poveruje starostu obce
prejednaním ďalšieho užívania telocvične pre športové účely s vedením ZŠ.
B/ Schvaľuje uznesením č. č. 71/6/2008
1. Výtlky miestnych komunikácií upraviť cestou firmy SOLITERA, alebo svojpomocne
cez menšie obecné služby.
2. Návrh na zmenu stanov združenia SEZO Spiš.
3. Finančnú výpomoc vo výške 3000,- Sk pre asociáciu strážcov chránených území
Slovenska.
4. Žiadosť pána Zdenka Galloviča o odkúpenie pozemku č. KN 711/12 na výstavbu
rodinného domu za cenu v zmysle VZN. Zápis do katastra bude vykonaný až po
vyplatení celej finančnej čiastky.
5. Preplatenie fa pre p. Rastislava Valla za rekonštrukciu TV rozvodu Hrabušice časť
Píla vo výške 90.524,50 ,- Sk s DPH.
6. Prihlásenie motorového vozidla NIVA na Obec Hrabušice a vzhľadom k jeho
dezolátnemu stavu schvaľuje jeho následný odpredaj za cenu znaleckého posudku.
7. Zriadenie obecného stolnotenisového športového klubu.
8. Predsedu obecného stolnotenisového klubu p. Petra Popadiča.
C/ Neschvaľuje uznesením č.72/6/2008
1. Neschvaľuje Návrh VZN obce Hrabušice o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
vôd a jeho spoplatnení s tým, že návrh bude doplnený o ekonomickú analýzu, vrátane
odvozu komunálneho odpadu.
2. Neschvaľuje žiadosť Petra Zágoru o rozšírenie uličného osvetlenia na Píle.
3 Neschvaľuje žiadosť o finančnú výpomoc pre Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Nová
Ves.
4. Finančnú výpomoc pre Občianske združenie Holubica Svetla Spišská Nová Ves.
5. Neschvaľuje finančnú výpomoc pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Nová Ves .

-2D/ Ukladá uznesením č. 73/6/2008
1. Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v audítorskej správe v termíne do
15.9.2008
2. Vykonať pohovor s vedúcim príspevkovej organizácie s dôrazom na dosiahnuté
výsledky,
organizačnú štruktúru a ďalší chod príspevkovej organizácie .
Vykonaním uvedeného poveruje starostu obce , zástupcu starostu a p. Zdena
Jendrálu.
3. Obci , aby cestou obecného právnika vypracovala zmluvy o nájme pozemkov
a zmluvu o vzájomnom vysporiadaní medzi Obcou Hrabušice a Pozemkovým
spoločenstvom Bývalý Urbariát.
4. Zakúpiť 20 ks publikácií SLOVAKIA región Spiš ako formu podpory vydavateľovi
a tieto ponúknuť na ďalší predaj .
5. Zakúpiť ozvučenie na miestny cintorín za najnižšiu cenovú ponuku.
6. Zabezpečiť vypracovanie PD na budúcu rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Zabezpečiť podanie projektu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na
tento účel.

Ing. Š. Labuda
starosta obce

