Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.6.2010
Štyridsiatetretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
A/ Berie na vedomie uznesením č. 134/6/2010
1. Informáciu o schválení žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného
prístupu.
2. Požiadavku p. Kovalovej na vysporiadanie pozemkov pri hotely Petra.

B/ Schvaľuje uznesením č. 135/6/2010
1. Záverečný účet obce Hrabušice
2. Odvoz odpadu cez letné mesiace bude len každé 2 týždne ( tak, ako počas celého roka)
3. Prijatie úveru – SUPERLINKY s možnosťou prolongácie od DEXIA banky Slovensko
a.s. vo výške 26.000 € a zabezpečenie prijatého úveru od DEXIA banky Slovensko
a.s. vlastnou platobnou vista bianko zmenkou.
4. Podanie žiadosti na Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci
Hrabušice.
5. Zmluvu o vypracovaní projektu medzi obcou Hrabušice a Ing. R. Palušákom
a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
6. Dodatok č. DOD/03-2010/248/2008-Z-5.0/V k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku k projektu č. NFP27120130180 zo dňa 7.11.2008 a zmocňuje
starostu k podpísaniu Dodatku.
7. Zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „ Rekonštrukcia a prístavba
Hasičskej zbrojnice – Hrabušice“ a zmocňuje starostu k jej podpísaniu.
8. 30 € ako náhradu za škodu spôsobenú povodňami pre p. Máriu Žigovú č. d. 520
9. Odpredaj časti parcely z majetku obce Hrabušice „E“KN č.92104/1 o výmere 3181 m2
vedená ako ostatná plocha, podľa GP č.67/2010 p. č. „C“KN 293/11-155 m2 a p.č.
„C“KN 242 – 71 m2 spolu 226 m2 v celosti a to p. Radoslavovi Girgašovi nar.
10.6.1976 za cenu 12 €/m2, v zmysle VZN.
10. Odpredaj časti parcely z majetku obce Hrabušice „E“KN2109 o výmere 795m2
vedená ako zastavaná plocha v zmysle GP č. 205/2009 a to p. č. „C“KN 473/1 a 473/2
diely 2,4,7 , spolu 55 m2 a to p.Vladimírovi Jendrálovi nar. 5.4.1956 za cenu 12 €/ m2
v zmysle VZN.
11. Najbližšie zasadnutie OZ až na mesiac september 2010 s výnimkou mimoriadného
zasadnutia pri možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.

C/ Ukladá uznesením č. 136/6/2010
1. Obci predložiť vyraďovací protokol majetku obce na najbližšie OZ.
2. Obci vyhľadať vhodnú parcelu pre budúce kompostovisko.
3. Obci obnoviť odvodňovací kanál za ZŠ s MŠ v Hrabušiciach.

Ing. Štefan Labuda
starosta obce

