Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
konaného dňa 6.10.2008
Dvadsiatepiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
A/ Berie na vedomie uznesením č. 79/10/2008
1. Berie na vedomie žiadosť občanov ulice Letnej.
2. Berie na vedomie žiadosť ING. Palušáka s tým , že komunikácia bude výhľadovo zaradená
do rozpočtu obce.
3. Berie na vedomie informáciu o neschválení druhej etapy Rekonštrukcie ZŠ z prostriedkov
EÚ.
4. Berie na vedomie informáciu o činnosti obecnej polície.
B/ Schvaľuje uznesením č. 80/10/2008
1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
2. Preplatenie faktúry p. Ing. Viestovej za vypracovanie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja
obce Hrabušice vo výške 30.000,- Sk .
3. Schvaľuje návrh VZN- o určení príspevku v školách a školských zariadeniach s tým, že
cestou obecného právnika bude doplnená stať týkajúca sa vymáhania pohľadávok
z dôvodu neplatenia príspevku.
4. Schvaľuje návrh VZN – Dodatok k ÚPD č. l . V nasledujúcom texte :

podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. Zmenu a doplnok č. 1 ÚPN-O Hrabušice

vypracované firmou ARLAND s. r. o., Spišská Nová Ves, Letná 49
pre zmenu funkčného využitia plochy z poľnohospodárskej pôdy na funkciu služieb a stravovania CR

2. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti ÚPNObce Hrabušice
Súhlasí

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O
v zmysle § 22 ods. 5 staveb. zákona, dotknutých orgánov, ktoré v zákonom stanovenej lehote uplatnili
požiadavky. Tieto boli doriešené na dohodovacom konaní dňa 08.08.2008 kde bola vylúčená
ubytovacia funkcia.

K o n š t a t u j e,

že návrh Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Hrabušice preskúmal a posúdil Krajský stavebný úrad
v Košiciach podľa § 25 stavebného zákona, na základe ktorého vydal listom č. 2008/00934 zo dňa
6.10.2008 súhlasné stanovisko

Ukladá

opatriť dokumentáciu Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Hrabušice schvaľovacou doložkou
zabezpečiť uloženie dokumentácie spolu s kompletnou pôvodnou schválenou ÚPD tak, ako to
ukladá § 17 Vyhl. č. 55/2001 Z.z. na OcÚ, Stavebný úrad v Hrabušiciach a Krajský stavebný
úrad v Košiciach
- po schválení Zmeny a doplnku č. 1 a po zverejnení na dobu 30 dní na verejnej tabuli zaslať
všeobecne záväzné nariadenie a výpis z uznesenia, ktorým došlo k ich schváleniu na Krajský
stavebný úrad v Košiciach
- na MV a ÚR v Bratislave zaslať registr. List o schválení

-

-

-25. Schvaľuje návrh zmeny rozpočtu ATC Podlesok.
6. Schvaľuje nedoplatok elektrickej energie pre TJ Štart v sume 86.000,- Sk s DPH.
7.Poslednú finančnú čiastku 200.000,- Sk na dofinancovanie opravy budovy na obecnom ihrisku.
8. Príspevok na stolnotenisový klub vo výške 40.000,- Sk na hráčsku sezónu jeseň 2008 a jar 2009.
9. Dotáciu na kultúru (Ukončenie roka a Mikuláš ) vo výške 30.000,- Sk.
10. Úhradu členského pre Občianske združenie Spiš vo výške 1000,- Sk.
11. Príspevok na banícku expozíciu v sume 2000,- Sk.
12 Dotáciu 5000,- Sk pre Slovenský skauting za čistenie odpadu v Slovenskom raji.
13. Finančnú čiastku 50.000,- Sk na dokončenie priestorov obecnej knižnice.
14. Schvaľuje vklad pre projekt terénnej soc. práce v sume 102.816,- Sk.
15 Schvaľuje vykonanie prác po havárii stropu v sobášnej miestnosti v sume 23.097 Sk.
16. Schvaľuje doterajšiu výšku nájmu za telocvičňu.
17. Schvaľuje prevzatie detského dopravného ihriska do majetku obce.
18. Schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Obcou Hrabušice a PS Bývalý Urbariát Hrabušice na nájom
pozemkov.
19. Schvaľuje odpredaj obecného pozemku pre pána Jána Žigu. Jedná sa o parcelu č. 711/12 KÚ
Hrabušice. Cena odpredávanej nehnuteľnosti je v zmysle VZN.
20. Schvaľuje žiadosť Mgr. Leskovjanského so zabudovaním inžinierskych sietí do obecných
pozemkov na vlastné náklady.
21. Schvaľuje vysporiadanie vlastníctva pozemku v prospech neb. Márie Majchrzákovej vydržaním.
22. Odvoláva p. Jána Šandreja z funkcie náčelníka obecnej polície s učinnosťou od 1.11.2008.
23. Menuje do funkcie náčelníka obecnej polície p. Miroslava Olexiho s účinnosťou od 1.11.2008.
24. Schvaľuje preplatenie faktúr na výspravku výtlkov na miestnych komunikáciach – Majer,
Podlesok, Hrabušice v celkovej výške 396.031,50 Sk.
25. Schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na Požiarnú zbrojnicu vo výške 375.500,- Sk.
26. Dotáciu pre EUROBUS na 1 mesiac vo výške 26.166 ,- Sk bez DPH.
27. Schvaľuje osvetlenie cintorína.
C/ Neschvaľuje uznesením č. 81/10/2008
1. Neschvaľuje odpredaj sprístupňovacích zariadení v Slovenskom raji pre Správu NP Slovenský raj.
2. Neschvaľuje žiadosť pána Jozefa Horanského k odpredaju časti obecného pozemku.
3. Neschvaľuje žiadosť Obecného úradu Topoľníky.
D/ Ukladá uznesením č. 82/10/2008
1. Ukladá zistiť miesto uloženia inžinierskych sietí v okolí stavby pána J. Horanského .
2. Ukladá vyčísliť skutočné náklady na prevádzku telocvične v zimnom aj letnom období za l hodinu.
Zodpovedný : riad. ZŠ
Termín :
17.10.2008
3. Finančnú čiastku vo výške 141.345,- Sk z nájomnej zmluvy uzavretej medzi Obcou Hrabušice a PS
Bývalý Urbariát refundovať Príspevkovej organizácii obce Hrabušice.
Zodpovedný p. Lučivjanská
4. Pracovnej komisii v zložení Ing. Koňaková, Ing. Š.Labuda, E. Hodák, M. Dovala, E. Lučivjanská ,
Z. Petreková v termíne do 2- och týždňov pripraviť návrh vyrovnaného rozpočtu Podniku služieb a
Obce Hrabušice.
Zodpovedný : komisia
Termín: do ďalšieho OZ

-35. Zapojiť sa do novej výzvy s projektom na rekonštrukciu telocvične a I. MŠ, Školskej jedálne .
Zodpovedný: riad. ZŠ
Termín: Po vydaní výzvy
6. Informovať Obecné zastupiteľstvo o predpokladaných nákladoch na štrkovú komunikáciu v lokalite
IBV Weingrub.
Zodpovedný . : Obecný úrad
Termín: Do ďalšieho OZ
7. Zriadiť prechod pre chodcov pred budovou ZŠ s MŠ v termíne do 1 mesiaca.
Zodpovedný: Obecný úrad Hrabušice
Termín : 1 mesiac

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

