Zápisnica z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 25.06.2014
Prítomní:
Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka
Ospravedlnený: Ladislav Šnobel
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke, návrh zmluvy o dielo
5. Hospodárenie obce 5/2014, zmena rozpočtu
6. VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
7. Úprava platu starostovi obce pre rok 2014
8. Žiadosti občanov
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril 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, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí p. Marcela Balajová a p. Ľubomír Holíček za
zapisovateľa bola navrhnutá pracovníčka OcÚ p. Kopúňová.
Návrh poslanci schválili jednohlasne.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta uskutočnil kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia podľa
zápisnice Obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že uznesenia boli všetky splnené. Poslanci
uvedené zobrali na vedomie.
4. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke, návrh zmluvy o dielo
Starosta skonštatoval, že po troch mimoriadnych zasadnutiach OcZ sa postupne dopracovali
k dohode o rekonštrukcii pietneho domu na cintoríne. Poslanci mali doma na preštudovanie
upravený prehľad rozpočtových nákladov - výkaz, výmer od dodávateľa STAVBAL, s.r.o.
Mníchova Lehota v celkovej sume 14 750,02 EUR s DPH (príloha č. 1) a návrh Zmluvy
o dielo (príloha č.2). Starosta vyzval poslancov, či majú k uvedeným materiálom
pripomienky. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu stavby a podpísanie Zmluvy o dielo s firmou
STAVBAL, s.r.o. Mníchova Lehota.
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Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Hospodárenie obce 1-5/2014, zmena rozpočtu
Poslanci mali doma na preštudovanie materiál Hospodárenie obce Hrabovka za obdobie
1-5/2014 a návrh na zmenu rozpočtu.
Pani Dobošová zhrnula hospodárenie obce za mesiace 1-5/2014 (príloha č.3).
Poslanci informácie o hospodárení obce zobrali na vedomie.
Ďalej informovala poslancov o návrhu na zmenu rozpočtu (príloha č.4), ktorá bola navrhnutá
v príjmovej aj výdavkovej časti v sume 2 626,80 EUR a vysvetlila jednotlivé položky.
Zmena rozpočtu sa týkala aj rekonštrukcie pietneho domu. Starosta informoval, ktoré položky
treba zmeniť a každú zdôvodnil.
Poslanci schválili zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 2 626,80 EUR.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci schválili prevod z rezervného fondu v sume 13 000,- EUR na úhradu faktúry za
Rekonštrukciu pietneho domu v Hrabovke.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
Ďalej poslanci schválili splátku istiny 1 500,- EUR Prima banke.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta informoval poslancov o upozornení Okresnej prokuratúry Trenčín, že obec nemá
vypracované VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hrabovka. Na
základe upozornenia prokurátora bolo vypracované VZN č.3/2014 (príloha č. 5), ktoré bolo
zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a neboli vznesené žiadne
pripomienky občanov.
Návrh VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hrabovka bol
schválený bez pripomienok.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Úprava platu starostovi obce pre rok 2014
V zmysle § 11, ods.4 písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach
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starostov a primátorov miest sa určuje plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚSR za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku podľa § 4, ods.1, bod 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov,
čo je v podmienkach obce Hrabovka 1,49 násobok. Poslanci môžu zvýšiť plat starostovi až
o 70%. Na základe uvedeného starosta predložil poslancom návrh na zvýšenie platu o 10%,
čo predstavuje sumu vo výške 676,- EUR v hrubom (príloha č.6).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu platu vo výške 676,- EUR v hrubom.
Hlasovanie prítomných: 4
za: 4 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka)
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Žiadosti občanov
Na prerokovanie neboli žiadne žiadosti občanov
9. Rôzne
Starosta poďakoval poslancom p. Čičovi za pomoc pri organizovaní stavania mája, p.
Balajovej za prípravu programu a vedenie osláv ku Dňu matiek, ďalej p. Balajovej a p.
Hrudkovi za zorganizovanie programu na MDD. Zároveň poďakoval sponzorom za odmeny
pre súťažiace deti COOP Jednota, miestna organizácia Hrabovka, Hostinec u Vlka, Ing.
Stanová a vyslovil poďakovanie Hrabovskej kapele pod vedením Martina Čiču za
spríjemnenie popoludnia pri hudbe a taktiež dobrovoľným hasičom z Hrabovky a Závrskej za
predvedený útok hasičov a dozor nad deťmi.
Poslanci uvedené zobrali na vedomie.

10. Záver
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť s prianím príjemného prežitia
dovolenky ukončil zasadnutie.
.
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Uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 25.06.2014
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. 110/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
program zasadnutia OcZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 111/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
za overovateľov p. Marcela Balajová a p. Ľubomír Holíček
za zapisovateľa pracovníčku OcÚ p. Kopúňovú
K bodu

Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 112/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ, všetky boli splnené
K bodu

Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka
Uznesenie č. 113/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
realizáciu stavby a podpísanie Zmluvy o dielo s firmou STAVBAL, s.r.o. Mníchova Lehota.
K bodu

Hospodárenie obce 1-5/2014, zmena rozpočtu
Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
informáciu o hospodárení obce za mesiace 1-5/2014
Uznesenie č. 115/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 2 626,80 EUR
Uznesenie č. 116/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
prevod z rezervného fondu v sume 13 000,- EUR na úhradu faktúry za Rekonštrukciu
pietneho domu v Hrabovke.
K bodu
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Uznesenie č. 117/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
splátku istiny 1 500,- EUR Prima banke
K bodu
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Uznesenie č. 118/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
návrh VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hrabovka
Úprava platu starostovi obce pre rok 2014
Uznesenie č. 119/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (4-4-0-0)
úpravu platu vo výške 676,- EUR v hrubom.
K bodu

K bodu

Rôzne
Uznesenie č. 120/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (4-4-0-0)
- poďakovanie poslancom p. Čičovi za pomoc pri organizovaní stavania mája
p. Balajovej za prípravu programu a vedenie osláv ku Dňu matiek a MDD, p. Hrudkovi za
zorganizovanie programu na MDD
sponzorom za odmeny pre súťažiace deti COOP Jednota, miestna organizácia Hrabovka,
Hostinec u Vlka a Ing. Stanová
Hrabovskej kapele pod vedením Martina Čiču za spríjemnenie popoludnia pri hudbe
dobrovoľným hasičom z Hrabovky a Závrskej za predvedený útok hasičov a dozor nad deťmi.

Ivan Čulen
starosta obce

Overovatelia:
Marcela Balajová

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

Ľubomír Holíček

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

Zapísala:
Helena Kopúňová

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