Zápisnica z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 19.09.2014
Prítomní:
Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel
Ospravedlnený: Ľubomír Holíček
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4. Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2014, zmena rozpočtu
5. Vodovod – informácia
6. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o verejnom poriadku na území obce
Hrabovka
7. Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných
plagátov
8. Žiadosti občanov
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ivan
Čulen. Privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom. Navrhnutý program
bol schválený v pôvodnom znení.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí p. Pavol Čičo a p. Ladislav Šnobel za zapisovateľa
bola navrhnutá pracovníčka OcÚ p. Kopúňová.
Návrh poslanci schválili jednohlasne.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta uskutočnil kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí podľa
zápisnic Obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že uznesenia boli všetky splnené. Poslanci
uvedené zobrali na vedomie.
4. Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2014, zmena rozpočtu
Poslancom bol zaslaný e-mailom materiál na preštudovanie Hospodárenie obce
Hrabovka za obdobie 1-8/2014 a návrh na zmenu rozpočtu.
Pani Dobošová zhrnula hospodárenie obce za mesiace 1-8/2014 (príloha č.1).
Poslanci informácie o hospodárení obce zobrali na vedomie.
Ďalej informovala poslancov o návrhu na zmenu rozpočtu (príloha č.2), ktorá bola navrhnutá
v príjmovej aj výdavkovej časti v celkovej sume 279,10 EUR. Starosta vysvetlil jednotlivé
položky, ktoré sa týkajú výmeny vodomerov a ich overenia, školenia pracovníkov obecného

úradu, revízia elektroinštalácií a drobný stavebný materiál pri dokončení rekonštrukcie
pietneho domu na cintoríne.
Poslanci schválili zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 279,10 EUR.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Vodovod
Starosta obce v krátkosti informoval poslancov o rozhodnutí Okresného úradu, odbor
oprávnených prostriedkov o zamietnutí odvolania , ktorým bolo napadnuté rozhodnutie
žiadateľa obce Hrabovka o vyhlásení ochranného pásma pre vodárenský zdroj „Mlynský
náhon Hrabovka“ čím bolo predchádzajúce rozhodnutie potvrdené.
Ďalej starosta informoval poslancov o poruche na obecnom vodovode, ktorá bola
v júli 2014 pri rodinnom dome č. 21. Opravu prevádzala firma EKO-STAVSOL, Jozef Janiš
z Drietomy.
Faktúra, ktorá nám bola následne doručená na sumu 583,92 EUR bola vrátená na
prehodnotenie, nakoľko niektoré položky sa nám javili nadsadené.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke tieto informácie zobrali na vedomie.
6. VZN č. 4/2014 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
Poslanci mali v zaslaných materiáloch návrh VZN č.4/2014 o verejnom poriadku na
území obce Hrabovka (príloha č.3), ktoré bolo zverejnené aj na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce a neboli vznesené žiadne pripomienky občanov.
Zmena sa týkala vypustenia z Článku 6 bod 6 /Pri nehnuteľnostiach, kde bývajú sami občania
starší ako 70 rokov, resp. občania , ktorým kosenie trávnika, čistenie rigola a údržbu zelene
nedovoľuje zdravotný stav, zabezpečuje túto činnosť Obec Hrabovka.
Starosta zdôvodnil toto rozhodnutie a po krátkej rozprave túto zmenu v návrhu VZN č. 4/2014
o verejnom poriadku na území obce Hrabovka schválili bez pripomienok.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
7. VZN č.5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných plagátov
Poslanci si preštudovali návrh VZN č. 5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných
plagátov (príloha č. 4), ktorý schválili bez pripomienok.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Žiadosti občanov
Na prerokovanie neboli žiadne žiadosti občanov

9. Rôzne
*Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabovka na 2. polrok 2014
Kontrolórka obce Ing. Panáková Oľga prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Hrabovka na 2. polrok 2014 (príloha č.5).
Návrh plánu bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
*Správa nezávislého audítora
Poslanci mali na preštudovanie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31.12.2013 (príloha č.6), ktorú zobrali na vedomie.
Starosta prečítal list o plánovanej úprave cestovného poriadku SAD Trenčín, ktorá sa
týka aj našej obce (príloha č.7).
Starosta informoval zastupiteľstvo o sponzorsky darovaných stoličkách do
kultúrneho domu z TnUAD Trenčín, ktoré sprostredkovala kontrolórka obce.
Poslanec Hrudka informoval o výzve MAS Vršatec „Skrášlime spolu región spod
Vršatca“, kde chcel v projekte zrekonštruovať námestie. MAS Vršatec ponúkla riešenie, že
obec prevedie práce svojpomocne a MAS Vršatec preplatí náklady. Poslanec ale skonštatoval,
že nenašiel dobrovoľníkov na tieto práce, preto sa projekt rekonštrukcie námestia odložil.
Na záver zasadnutia sa prihlásil o slovo prítomný občan p. Vladimír Peťovský, ktorý
upozornil na kvalitu vody z obecného vodovodu. Starosta sa dohodol s p. Peťovským, že pri
opakovanom znečistení vody prinesie na obecný úrad vzorku vody, ktorú dáme skontrolovať
prevádzkovateľovi.
Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
10. Záver
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
.

Uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 19.09.2014
Počet prítomných poslancov
4
Schvaľovanie číslo: (4-4-0-0)
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. 127/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
program zasadnutia OcZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 128/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
za overovateľov p. Pavol Čičo a p. Ladislav Šnobel
za zapisovateľa pracovníčku OcÚ p. Kopúňovú
K bodu

Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 129/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ, všetky boli splnené
K bodu

Hospodárenie obce za obdobie 1-8/2014, zmena rozpočtu
Uznesenie č. 130/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
informáciu o hospodárení obce za 1-8/2014
K bodu

Uznesenie č. 131/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej sume 279,10 EUR
K bodu
Vodovod
Uznesenie č. 132/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
- informáciu o priebehu vyhlásenia ochranného pásma pre vodárenský zdroj „Mlynský náhon
Hrabovka“
- informáciu o poruche na obec. vodovode, ktorá bola v júli 2014 pri rodinnom dome č. 21.

VZN č. 4/2014 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
Uznesenie č. 133/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
návrh VZN č.4/2014 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
K bodu

VZN č. 5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných plagátov
Uznesenie č. 134/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
návrh VZN č.5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných plagátov
K bodu

K bodu

Rôzne
Uznesenie č. 135/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
- informáciu o plánovanej úprave cestovného poriadku SAD Trenčín
- informáciu o sponzorsky darovaných stoličkách z TnUAD Trenčín do kultúrneho domu,
ktoré sprostredkovala kontrolórka obce
- informáciu poslanca Hrudku o odklade projektu na rekonštrukciu námestia, ktorý mala
podporiť MAS Vršatec
- upozornenie občana p. Vladimíra Peťovského na kvalitu vody z obecného vodovodu.

Ivan Čulen
starosta obce

Overovatelia:
Pavol Čičo

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

Ladislav Šnobel

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

Zapísala:
Helena Kopúňová

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

