Zápisnica z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 20.09.2013
Prítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ľubomír Holíček,
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2013, zmena rozpočtu
Vodovod- informácia
Žiadosti občanov
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ivan Čulen.
Úvodom zasadnutia privítal všetkých prítomných poslancov ako i prítomných občanov, ktorí
sa OZ zúčastnili a oboznámil ich s návrhom programu. Konštatoval, že účasť poslancov OZ je
nadpolovičná väčšina z 5 poslancov sú prítomní 3 a 1 poslanec sa dostaví neskôr, zasadnutie
OZ je uznášania schopné.
Poslanci návrh programu schválili jednohlasne v pôvodnom znení.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ľubomír Holíček a Tomáš Hrudka.
Vedením zápisnice bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Helena Kopúňová.
Návrh poslanci schválili jednohlasne.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ predniesol starosta
obce Ivan Čulen. Konštatoval, že uznesenia boli priebežne plnené.
Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
4. Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2013, zmena rozpočtu
Pracovníčka obce p. Dobošová informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie
1-8/2013 (príloha č.1).
- Poslanci zobrali informáciu o hospodárení obce na vedomie.
Po predložení tejto informácie prišiel na OZ aj poslanec Ladislav Šnobel.
Následne p. Dobošová predložila 2.zmenu rozpočtu v r. 2013 v príjmovej časti plus 2441,53
€, v celkovej výške je príjmová časť rozpočtu 99768,34 € a vo výdavkovej časti o plus
1074,59 €, v celkovej výške je výdavková časť 98401,40 € (príloha č.2). Rozpočet bol
navrhnutý ako prebytkový.
- Poslanci zmenu rozpočtu jednohlasne schválili
- Ďalej poslanci schválili splátku istiny úveru Prima banke za r.2013 v celkovej výške 6000 €.
5. Vodovod – informácia
Starosta obce Ivan Čulen informoval poslancov, že konanie o vyhlásenie pásiem vodného
zdroja Hrabovka - Mlynský náhon je stále vo vybavovaní. Ďalej informoval, že od
posledného zasadnutia OZ nebola na miestnom vodovode žiadna porucha.
Poslanci informácie zobrali na vedomie.

6. Žiadosti občanov
* František Chmelina, Hrabovka 29, 913 32 Dolná Súča, požiadal o výrub drevín (5 ks.
smrekov) na parc. 1505/3 v k.ú. Hrabovka, ktorú má v prenájme od Slovenského pozemkového
fondu Bratislava (príloha č.3).
Poslanci si prezreli priloženú fotodokumentáciu a uvedené zobrali na vedomie.
* Ing. Igor Polášek a manželka Ing. Jana Orságová, Kostolná- Záriečie 200, 913 04
Chocholná Velčice, požiadali o súhlasné stanovisko na odňatie poľnohospodárskej pôdy na
výstavbu rodinného domu na parc. 349/3, 349/4, 349/7, 349/8, 349/9, 349/2, 349/6 (príloha č.4).
Starosta vysvetlil poslancom o ktorý pozemok sa jedná, prezreli si priloženú dokumentáciu
a uvedené zobrali na vedomie.
7. Rôzne
* Starosta obce, Ivan Čulen podal informáciu o dlžníkoch obce na DzN v celkovej sume
235,27 €, ktoré obec postúpila na vymáhanie exekútorovi.
- Ďalej informoval o dokončení opravy chodníka pred rodinným domom č. 73
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
* Poslanec Ľubomír Holíček poukázal na nevyužitie hasičského auta, že v poslednom
období auto nebolo používané a zbytočne sa platia poplatky za povinné zmluvné
poistenie, STK a emisnú kontrolu. Po rozprave sa poslanci dohodli, aby starosta vyzval
predsedu hasičskej jednotky Michala Hlucháňa, aby sa do najbližšieho zastupiteľstva vyjadril,
ako hasiči mienia v budúcnosti využívať auto
- Ďalej predniesol požiadavku p. Dušana Krista, bytom Hrabovka 95, ktorý má problém
s obecnou cestou pri jeho rodinnom dome, nakoľko sa z pracovných povinností nemôže
zúčastniť OcZ osobne. Odpad je stále upchatý a bahno zo svahu tečie na cestu. Predloženú
dokumentáciu si poslanci prezreli a dospeli k záveru, že poslanec Ľubomír Holíček doporučí
p. Kristovi, aby sa skontaktoval s predsedom stavebnej komisie, ktorá rozhodne o ďalšom
postupe riešenia zablatenej cesty pri rodinnom dome č. 95
* Poslanec Pavol Čičo navrhol, aby sa železo uložené v priestoroch rozostavanej stavby na
cintoríne preložilo na dvor obecného úradu, aby bolo chránené pred rozkrádaním. Po krátkej
rozprave poslanci skonštatovali, že železo hrdzavie, v krátkej budúcnosti ho obec
nepotrebuje, preto dali starostovi za úlohu, železo ponúknuť prostredníctvom inzerátu na
predaj

Uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 20.09.2013
Počet prítomných poslancov
3
Schvaľovanie číslo: (3-3-0-0)
prvé číslo
- počet prítomných poslancov
druhé číslo - počet hlasujúcich za daný návrh
tretie číslo
- počet hlasujúcich proti
štvrté číslo
- počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania

K bodu

Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č.35/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (3-3-0-0)
navrhnutý program OcZ v pôvodnom znení
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č.36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (3-3-0-0)
za overovateľov Ľubomíra Holíčka a Tomáša Hrudku
vedením zápisnice pracovníčku obecného úradu Helenu Kopúňovú
K bodu

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č.37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (3-3-0-0)
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ
K bodu

Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2013, zmena rozpočtu
Uznesenie č.38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (3-3-0-0)
informáciu o hospodárení obce za obdobie 1-8/2013
Uznesenie č.39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
zmenu rozpočtu
2. zmenu rozpočtu v r. 2013 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1
K bodu

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:

Návrh na
2. zmena
2. zmenu rozpočtu na
rozpočtu na
rok 2013
rok 2013 v €
v€
+ 2 441,17
79 993,98

Rozpočet na
rok 2013
v€
77 474

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
77 552,81

14 274

14 274

+0,36

14 274,36

0

5 500

0

5 500

91 748

97 326,81

2 441,53

99 768,34

Rozpočet na
rok 2013
v€
67 586

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
69 154,83

5 500

7 559,98

+ 180,22

7 740,20

Finančné operácie výdavkové

18 662

20 612

+ 999,50

21 611,50

Výdavky spolu

91 748

97 326,81

1 074,59

98 401,40

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Návrh na
2. zmena
2. zmenu
rozpočtu na
rozpočtu na
rok 2013
rok 2013 v €
v€
-105,13
69 049,70

Uznesenie č.40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
splátku istiny úveru Prima banke Slovensko za r. 2013 v celkovej výške 6000 €.
Vodovod - informácia
Uznesenie č.41/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
informácie o stave miestneho vodovou, nebola žiadna porucha a vybavovanie v konaní
vyhlásenia pásiem vodného zdroja Hrabovka - Mlynský náhon.
K bodu
Žiadosti občanov
Uznesenie č.42/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
- žiadosť o výrub drevín (5ks smrekov) pre pána Františeka Chmelinu, Hrabovka 29, 913 32
Dolná Súča
- súhlasné stanovisko na odňatie poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rodinného domu na parc.
349/3, 349/4, 349/7, 349/8, 349/9, 349/2, 349/6 pre Ing. Igora Polášeka a manželky Ing. Jany
Orságovej, Kostolná- Záriečie 200, 913 04 Chocholná Velčice.
K bodu

K bodu

Rôzne
Uznesenie č.43/2013

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)

- informácie starostu obce o postupe vymáhania pohľadávok DzN, ktoré obec postúpila na
vymáhanie exekútorovi
- informáciu o dokončení opráv na chodníku pred rodinným domom č. 73
- predaj nepotrebného železa, ktoré je umiestnené na cintoríne cez inzerát
K bodu
Rôzne
Uznesenie č.44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
ukladá
(4-4-0-0)
- starostovi obce Ivanovi Čulenovi vyzvať predsedu hasičov Michala Hlucháňa, aby sa
vyjadril, ako hasiči mienia v budúcnosti využívať auto
- poslancovi Ľubomírovi Holíčkovi doporučiť p. Kristovi, aby sa skontaktoval s predsedom
stavebnej komisie a dohodli sa na termíne zvolania stavebnej komisie, ktorá rozhodne
o ďalšom postupe riešenia zablatenej cesty pri rodinnom dome č. 95

...................................
Ivan Čulen
starosta obce
Overovatelia:
Ľubomír Holíček

............................................

Tomáš Hrudka

............................................

Zapísala:
Kopúňová Helena

............................................

