Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
konaného dňa 25. 3.2010.
Štyridsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
A/ Berie na vedomie uznesením č. 126/3/2010
1. Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného
prístupu.
2. Potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
3. Ďakovný list predsedu samosprávneho kraja.
B/ Schvaľuje uznesením č.127/3/2010
1. Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby č. 08/06/2009 „ Rekonštrukcia a prístavba
hasičskej zbrojnice – Hrabušice“ a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
2. Dodatok k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. 08/09/2009“Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej zbrojnice- Hrabušice“ a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
3. Prevádzkový poriadok pre verejný cintorín obce Hrabušice.
4. Služobnú cestu pre starostu obce do Slovinska.
5. Preplatenie faktúry p. Kedžuchovi za opravu vozidla NISSAN vo výške 1223,02 €.
6. Predaj starého požiarneho vozidla firme Homér Spiš za cenu 500 €.
7. Zmeniť pôvodné uznesenie:
Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky parciel reg. „C“ KN č. 1772/8
a 1772/7 v prospech vlastníkov pozemku parcely reg. „C“ KN 1791/10 , tak ako je
vyznačené v GP č. 119/2009. A zmocňuje starostu k podpísaniu zmluvy.
8. Odpredaj pozemkov z vlastníctva Obce Hrabušice pre:
1. Lučivjanský Rudolf a manž. Anna – p.č „C“KN 837/31 o výmere 22 m2,
vedená ako zast.plocha v BSM v 1/1, ďalej p.č. „C“KN 837/32,837/33,837/34
o výmerách 22 m2 vedené ako zastavené plochy v BSM v 1/6 k celku.
2. Želonka František a manž. Júlia –p.č.“C“KN 837/30 o výmere 22 m2 vedená
ako zast. plocha v BSM v 1/1, ďalej p.č. „C“KN 837/32,837/33 ,837/34
o výmere po 22m2, vedené ako zastavaná plocha v BSM v 1/6 k celku.
3. Želonka Jozef a manž. Eva – p.č. „C“KN 837/29 o výmere 22 m2 vedenú ako
zast. plocha v BSM v 1/1, ďalej p.č. „C“KN 837/32, 837/33, 837/34
o výmerách po 22 m2 vedené ako zast. plocha v BSM v 1/6 k celku.
4. Balážiková Emília –p.č. „C“KN 837/32, 837/33, 837/34 o výmerách po 22m2
vedené ako zast. Plocha kupuje v 1/6 k celku.
5. Palušová Júlia – p.č. „C“KN 837/32,837/33,837/34 o výmerách po 22 m2
vedené ako zast. plocha kupuje v 1/6 k celku.
6. Bajtoš Jozef a manž. Andrea – p.č. „C“KN 837/32,837/33, 837/34 o výmerách
po 22m2 vedené ako zast. plocha kupujú v BSM v 1/6 k celku.
V zmysle GP č. 81/2009, cena podľa VZN – 6,63 €/m2.
9. Prejednať žiadosť TJ Štart až po dodaní vyúčtovania za minulý rok.
10. Poskytnutie priestorov hudobnej skupine „ Mladí chlapci z Hrabušíc“ na starom
zdravotnom stredisku za dozoru pracovníčok komunitného centra.
11. Doterajší postup a neschvaľuje ďalšiu sociálnu dávku pre p. Šarišskú.

12. Ako prísediaceho na súde pána Gustava Pelegrina, bytom Hrabušice ul. Slovenského
raja 276.
13. V rámci úsporných opatrení zrušiť všetky komisie s účinnosťou od 1.4.2010, nakoľko
väčšiu časť problematiky preberá rada.
14. Odvoz odpadu riešiť na náklady obce v rámci výstavby požiarnej zbrojnice.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

