Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hrabušiciach konaného dňa 28.1.2010
Tridsiatedeviate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
A/ Berie na vedomie uznesením č. 123/1/2010
1. Správu o činnosti obecnej polície
2. Správu kontrolóra k sťažnosti občanov s výhradou, že podnet bol riadne prijatý,
prešetrený a ukončený orgánmi činnými v trestnom konaní , ktoré sú na to miestne
a vecne príslušné.
B/ Schvaľuje uznesením č. 124/1/2010
1. a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného
prístupu (LSKxP) predkladateľa na realizáciu projektových zámerov Lokálnej
stratégie komplexného prístupu (LSKxP), ktoré sú realizované pre „ Obec
Hrabušice“ a ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Hrabušice.
b/ Zabezpečenie realizácie projektov resp. Žiadosti o NFP spracovaných zo schválenej
Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP).
c)Financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových
oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty.
2. Zakúpenie motorového vozidla pre obecnú políciu na leasing . Výberom motorového
vozidla poveruje radu.
3. Vydať predbežný súhlas na umiestnenie trafostanice na ATC Podlesok.
4. Zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control a zmocňuje starostu k jej
podpísaniu.
5. Navrhované opatrenia a úlohy dané v správe kontrolóra obce.
6. Dodatok č. 1/2010 pre Spišskú katolícku charitu.
7. VZN – o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy.
8. Zmluvu o nájme nebytových priestorov pre p. Deákovú a zmocňuje starostu k jej
podpísaniu.
9. Žiadosť o poskytovanie priestorov pre hudobnú skupinu Únikový východ a zmocňuje
starostu k podpísaniu zmluvy.
10. Pôvodné uznesenie pre Petra Royal s. r .o
11. Predbežný odpredaj pozemku pre pani Melničukovú za predpokladu vypracovania GP
a úhrady kupujúcim všetkých nákladov s tým spojených.
12. Na základe cenových ponúk dodávateľa na nákladnú dopravu FI Stein.
13. Preplatenie faktúry p. D. Duľovi vo výške 942,48 € za vykonanú prácu –oprava
strechy obecného úradu.
14. Uznesenie 115/11/2009 v bode 9 ohľadne súhlasu na predaj pozemkov z vlastníctva
obce Hrabušice na výstavbu garáži na Obchodnej ulici č. 82 zmeniť text :
Odpredaj pozemkov na výstavbu garáži pre: bod 2
Rudolfa Lučivjanského a manželku Annu p.č. 837/31 o výmere 22 m2 v celku
Františka Želonku a manželku Júliu
p.č. 837/30 o výmere 22 m2 v celku
Jozefa Želonku
a manželku Evu
p.č. 837/29 o výmere 22 m2 v celku
Odpredaj pozemkov na výstavbu garáži pre: bod 3

Rudolf Lučivjanský a manž. Anna – spolu parc. č. 837/32 o výmere 22 m2 po 1/6
František Želonka a manž. Júlia
parc. č. 837/33 o výmere 22 m2 po 1/6
Jozef Želonka a manž. Eva
parc. č. 837/34 o výmere 22 m2 po 1/6
Emília Balážiková
Júlia Palušová
Jozef Bajtoš a manž. Andrea
V zmysle GP č. 81/2009 a za cenu odsúhlasenú vo VZN t. j. 6,63 € /m2.
15. Žiadosť o rozšírenie budúcej plynovodnej siete v obci Hrabušice.
C/ Ukladá uznesením č. 125/1/2010
1.
Prejednať možné zníženie nájmu o 10% s Bývalým Urbariátom
2. Osloviť predchádzajúceho prísediaceho súdu v Sp. Novej Vsi. V prípade jeho
súhlasu schváliť prísediacého na súde na najbližšom OZ.
3. Vykonať štátny stavebný dohľad pre Hotel Petra.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

