Zápisnica z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 25.04.2014
Prítomní:

Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prehodnotenie PHSR a ISRU na budúce plánovacie obdobie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vodovod - kanalizácia
Projekt „Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka“
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2013
Záverečný účet za r. 2013
Hospodárenie obce za 1-3/2014, zmena rozpočtu
Žiadosti občanov
Rôzne
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.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí p. Pavol Čičo a p. Ľubomír Holíček za zapisovateľa
bola navrhnutá pracovníčka OcÚ p. Kopúňová. Návrh poslanci schválili jednohlasne.
3. Prehodnotenie PHSR a USRU na budúce plánovacie obdobie
Na zasadnutí boli prítomní pracovníci MAS Vršatec, s ktorými prebehlo
prehodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) za obdobie 20072013. Zhodnotilo sa, ktoré stanovené ciele sa v predchádzajúcom období podarilo obci splniť
– vykúpili sa pozemky pod cintorínom, bola zrekonštruovaná kaplnka, zvonica, čiastočne boli
opravené autobusové zastávky, zrekonštruovalo sa 530 m vodovodu, obec odkúpila vrchnú
časť budovy, v ktorej sídli od COOP Jednoty Trenčín, s.d., budova OcU bola zateplená,
vymenili sa okná, vchodové dvere, vynovila sa kancelária pracovníčok OcU, zasadačka,
spravila sa kuchynka, ktorá bude slúžiť aj pre občanov obce pri poriadaní súkromných akcií
v sále KD, rozšíril sa rozhlas, vymenili sa svietidlá na verejnom osvetlení za úspornejšie,
opravili sa chodníky, opravili sa čakárne na autobusových zastávkach, spravilo sa parkovisko
pred cintorínom, obnovené detské ihrisko na Kole, je pripravená projektová dokumentácia
a vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu pietneho domu v Hrabovke. Boli zlepšené
podmienky pre individuálnu výstavbu.
Následne manažérka MAS Vršatec p. Šupáková odprezentovala dôležitosť
vypracovania dokumentu PHSR, ktorý napomáha rozvoju obci a poslanci stanovili nové ciele,
ktoré by obec mala dosiahnuť v období rokov 2014 – 2020. Medzi najdôležitejšie považujú
zakrytie rigola a vybudovanie chodníka na Fraštáku, chodník od cintorína smerom na Dolnú
Súču, zbúranie domu č. 114 (p. Hulínová) a rozšírenie cesty na tomto úseku, osadenie
meračov rýchlosti na hlavnej ceste, opravu miestnych komunikácií, vybudovanie prístavby
obecného úradu, kde by bolo dôstojné miesto na umiestnenie knižnice a ďalšie rekonštrukcie
budovy obecného úradu (WC, kúrenie), úspešné zrealizovanie kanalizácie v rámci RVS VV
zo štrukturálnych fondov EU, zberný dvor, cyklotrasa.
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Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta uskutočnil kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia podľa
zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Uznesenia boli splnené.
Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
5. Vodovod – kanalizácia
Starosta oznámil poslancom, že verejná vyhláška ohľadom vyhlásenia pásiem
hygienickej ochrany bola zaslaná potvrdená na Okresný úrad životného prostredia. Niektorí
účastníci konania sa proti rozhodnutiu odvolali, preto treba vypracovať nové rozhodnutie,
ktoré následne Okresný úrad zašle obci na zverejnenie. Poslanci informáciu zobrali na
vedomie.
Starosta oznámil poslancom, že obec už nebude musieť samostatne žiadať
Environmentálny fond o dotáciu na kanalizáciu, ale Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára
– Váh (ďalej RVS VV), bude môcť z eurofondov žiadať za všetky zúčastnené obce naraz.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
6. Projekt – „Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka“
Starosta oznámil poslancom, že dňa 11.03.2013 o 18.30 hod. prebehlo otváranie
obálok verejnej súťaže na rekonštrukciu pietneho domu (príloha č.1). Súťaže sa zúčastnili
traja uchádzači STAVBAL, s.r.o. z Mníchovej Lehoty, GALA, s.r.o. z Trenčína a GOTRADE SK, s.r.o. z Trenčína. Víťazom sa stala firma STAVBAL, s.r.o. z Mníchovej Lehoty
s ponúkanou cenou 18.600,56 EUR bez DPH. V súťažných podmienkach bolo, že
rekonštrukcia bude prebiehať v období dvoch rokov, t.j. 2014 a 2015. V roku 2014 by sa
preinvestovalo 15.000 EUR, pretože treba zrealizovať dielo tak, aby zostalo funkčné
a neohrozovalo bezpečnosť ľudí počas pietneho aktu.
V rozpočte na rok 2014 bolo v bežných výdavkoch vyčlenených na rekonštrukciu 5.344 EUR.
Ostatných 9.656 EUR by sa mohlo použiť z rezervného fondu, ktorý momentálne činí
13.865,80 EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2013 starosta takýmto spôsobom
informoval obecné zastupiteľstvo o financovaní uvedeného projektu. Samozrejme
o konkrétnych číslach sa v tom čase ešte nehovorilo, nakoľko ešte nebola vypracovaná
projektová dokumentácia a neprebehlo verejné obstarávanie. Obecné zastupiteľstvo
s návrhom rekonštrukcie súhlasilo, pripomienky boli iba v otázke celkového pohľadu
prevedenia rekonštrukcie. Na základe tohto dal starosta vypracovať projektovú dokumentáciu
v hodnote 350 EUR a dňa 24.02.2014 bola na webovej stránke obce Hrabovka zverejnená
výzva na verejné obstarávanie dodávateľa rekonštrukcie pietneho domu.
Pri prerokovávaní tohto bodu, podpísanie zmluvy o dielo s víťazom súťaže Stavbal Mníchova
Lehota poslanci Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka a Ladislav Šnobel, boli proti podpísaniu
zmluvy z dôvodu, že také dielo sa dá zhotoviť z a polovičnú cenu. Konkrétnu firmu však ani
jeden z uvedených poslancov nevedel uviesť. Ďalej o pripravovanom zámere rekonštrukcie
pietneho domu vedeli, ale žiaden z uvedených poslancov neprejavil záujem o prípravné práce
k uvedenému projektu, ani neposkytol žiadne informácie, aby sme upozornili niektorú firmu,
aby sa zapojila do súťaže verejného obstarávania. Ďalej uvedení poslanci skonštatovali, že
rekonštrukcia pietneho domu nie je prioritná a máme aj akútnejšie problémy. Peniaze určené
na rekonštrukciu pietneho domu by chceli radšej použiť na zakúpenie dvoch detských
šmýkačiek na detské ihrisko alebo na vybudovanie chodníkov v časti Frašták. Starosta
s takýmto riešením nesúhlasí. V minulosti si dal vypracovať štúdiu na vybudovanie
chodníkov v časti Frašták a predbežné náklady na takéto dielo by boli v sume 85.000 EUR
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bez DPH. To v praxi znamená, že keby sme sa z vlastných zdrojov pustili do takéhoto diela,
vybudovali by sme dielo, ktoré zatiaľ netreba riešiť. Zatrubnila by sa iba časť pod domom
pána Michala Jakaba, ktorá má najlepšie vyspádovanie celého kanála. Uvedené dielo treba
realizovať zo štrukturálnych fondov EÚ. Detské šmýkačky starosta nepovažuje za prioritné.
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu pietneho domu prebehlo v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V prípade nepodpísania zmluvy s víťazom súťaže môže mať za následok odvolanie
sa víťaza súťaže s následkami sankcie.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podpísanie zmluvy o dielo rekonštrukciu pietneho domu
na cintoríne v obci Hrabovka s víťazom súťaže firmou STAVBAL, s.r.o. z Mníchovej Lehoty
v sume 15.000 EUR na rok 2014.
Hlasovanie prítomných:
za: 1 (Pavol Čičo)
proti: 3 (Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav Šnobel)
zdržal sa: 1 (Marcela Balajová)
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2013
Hlavná kontrolórka obce Hrabovka Ing. Panáková predložila poslancom odborné
stanovisko k záverečnému účtu za r. 2013 (príloha č. 2), v ktorom upozornila, že pohľadávky
obce majú klesajúcu tendenciu a skonštatovala, že Záverečný účet obsahuje všetky náležitosti
ktoré má mať:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z.z. v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou
- tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- prehľad o pohľadávkach a záväzkoch
- prehľad o dotáciách a grantoch
a odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce Hrabovka za rok 2013 bez
výhrad.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
8. Záverečný účet za r. 2013
Poslanci mali na preštudovanie Návrh Záverečný účet obce Hrabovka za rok 2013
(príloha č. 3), ktorým boli oboznámení s hospodárením obce v roku 2013. Obec Hrabovka
hospodárila s prebytkom 12.772,79 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie
obce Hrabovka za rok 2013 bez výhrad.
Hlasovanie prítomných:
za: 5 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo prebytok hospodárenia vo výške 12 772,79 €
a zároveň jeho prevod do rezervného fondu obce vo výške 100%.
Hlasovanie prítomných:
za: 5 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel)
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proti: 0
zdržal sa: 0
9. Hospodárenie obce za 1-3/2014, zmena rozpočtu
Poslanci mali doma na preštudovanie materiál Hospodárenie obce Hrabovka za
obdobie 1-3/2014 (príloha č. 4). Pomerné čerpanie rozpočtu za tri mesiace by malo byť 25%.
Obec má čerpanie v príjmovej časti 30,21 % a vo výdavkovej časti 22,69 %, čo znamená, že
obec zatiaľ hospodári s prebytkom. Taktiež boli oboznámení so zostatkom k 31.03.2014 na
základnom bankovom účte v sume 21.077,49 EUR, na účte rezervného fondu je zostatok
k 31.03.2014 v sume 1.093,01 EUR a v pokladni bol zostatok k 31.03.2014 v sume 131,42
EUR. Poslanci informácie o hospodárení obce zobrali na vedomie.
Starosta informoval poslancov, že valné zhromaždenie MAS Vršatec schválilo na rok
2014 zvýšenie členského príspevku z pôvodných 0,33 EUR na obyvateľa na 1,33 EUR na
obyvateľa. Tieto navýšené prostriedky budú použité na vypracovanie strategických
dokumentov PHSR a ISRU. Poslanci členský príspevok na rok 2014 pre MAS Vršatec vo
výške 1,33 EUR na obyvateľa jednohlasne schválili.
Hlasovanie prítomných:
za: 5 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslancom bol predložený návrh na zmenu rozpočtu (príloha č. 5). Zmena rozpočtu
bola navrhnutá v príjmovej aj výdavkovej časti v sume 12.407,81 EUR.
Zmena rozpočtu sa týkala aj rekonštrukcie pietneho domu. Starosta informoval, ktoré položky
treba zmeniť a každú zdôvodnil. Keďže nebolo schválené podpísanie zmluvy na
rekonštrukciu pietneho domu, poslanci začali diskutovať, na čo by sa mohli použiť
prostriedky navrhnuté na rekonštrukciu domu smútku. Počas diskusie padlo viacero návrhov.
Poslanec Hrudka navrhoval kúpiť šmýkačku ku kolískam pri cintoríne. Padol aj návrh na
splátku úveru Prima banke. Nakoniec diskusia bola taká vášnivá, že sa poslanci nevedeli
dohodnúť, kam presunúť peniaze. Keďže v návrhu na zmenu rozpočtu boli položky, ktoré boli
jasné a bolo ich treba schváliť, sa nakoniec poslanci dohodli, že schvália celú navrhnutú
zmenu rozpočtu s podmienkou, do ďalšieho zastupiteľstva sa prostriedky na rekonštrukciu
pietneho domu nepoužijú a na najbližšom zastupiteľstve sa rozhodne, kam sa tieto prostriedky
presunú.
Hlasovanie prítomných:
za: 4 (Marcela Balajová, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Pavol Čičo)
Zároveň účtovníčka p. Dobošová upozornila poslancov, že v zmysle novely zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov môže byť rozpočtové opatrenie viazané na finančné operácie, medzi ktoré
patrí prevod z rezervného fondu alebo splátka istiny úveru schválené len do 31. augusta
daného roka. Informáciu poslanci zobrali na vedomie.
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10. Žiadosti občanov
Starosta prečítal petíciu 35 občanov z ulice Frašták, ktorí žiadajú vyčistenie ulice po
prívalovom daždi a žiadajú aby Poľnohospodárske družstvo Krásin zatrávnilo časť role nad
Fraštákom, pretože pri každej prietrži mračien steká hlina z role na ulicu (príloha č. 6).
Starosta uviedol, že už hovoril s predsedom družstva, ktorý dal prísľub, že spraví obhliadku
miesta a dá zatrávniť problematický úsek role. Vyčistenie však neprisľúbil, pretože družstvo
nemá k dispozícii vhodnú techniku. Napokon starosta prečítal § 3 ods. 3 zákona č. 360/1990
Zb. o obecnom zriadení v ktorom sú vymenované povinnosti obyvateľov, medzi ktoré patrí
i pomoc obci. Po krátkej diskusii poslanci poverili starostu, aby požiadal Dobrovoľný
hasičský zbor v Hrabovke o pomoc pri čistení ulice.
11. Rôzne
Starosta predložil poslancom návrh podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, aby mohol aj on meniť v nevyhnutných prípadoch rozpočet. Jedná sa
hlavne o situácie, keď obec má nečakané nerozpočtované výdavky, ktoré pokiaľ nie sú
zahrnuté v rozpočte, obec nemôže uhradiť. Po krátkej diskusii poslanci schválili, že starosta
môže v nevyhnutných prípadoch vykonávať rozpočtové opatrenia do výšky 1.000 EUR..
Hlasovanie prítomných:
za: 5 (Marcela Balajová, Pavol Čičo, Ľubomír Holíček, Tomáš Hrudka, Ladislav
Šnobel)
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta informoval poslancov, že v stredu 30. apríla o 18.00 sa uskutoční tradičné
stavanie mája na Vrchoch. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Starosta sa poďakoval pracovníčkam obecného úradu p. Dobošovej za vypracovanie
Záverečného účtu za rok 2013 a p. Kopúňovej za vypracovanie Plánu odpadového
hospodárstva, čím obci ušetrila cca 200 EUR. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.
Starosta informoval, že oslavy dňa matiek sa posúvajú na 18. mája. Na oslave vystúpi
detský folklórny súbor Latovček z Dolnej Súče, ktorý sa predstaví v približne 40 min.
programe. Vystúpenie spravia len za občerstvenie. Zároveň poprosil poslankyňu p. Balajovú,
aby nacvičila s deťmi z Hrabovky krátky program s básňami. Poslanci uvedené zobrali na
vedomie.
Starosta oznámil, že oslava dňa detí sa uskutoční 7. júna. Poslanec Hrudka informoval,
že vybavil hasičov z HaZZ v Trenčíne, ktorí predvedú deťom veľké hasičské auto, taktiež sa
tradične predvedú hasiči z Hrabovky hasičským útokom. Ďalej svoju účasť prisľúbili psíčkari
a taktiež Ozbrojené sily SR. Tie však ešte musí oficiálne obec požiadať o spoluprácu. Zároveň
podotkol, že dobrovoľní hasiči budú vykonávať dozor nad deťmi. Odmeny pre deti za účasť v
súťažiach budú od sponzorov. Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.
12. Záver
Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
.
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Uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 25.04.2014
Počet prítomných poslancov
5
Schvaľovanie číslo: (5-5-0-0)
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. 81/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
program zasadnutia OcZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 82/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
za overovateľov p. Pavol Čičo a p. Ľubomír Holíček
za zapisovateľa pracovníčku OcÚ p. Kopúňovú
K bodu

Prehodnotenie PHSR a ISRU na budúce plánované obdobie
Uznesenie č. 83/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
návrh na priority obce pre vypracovanie PHSR.
K bodu

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 84/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ, všetky boli splnené
K bodu

Vodovod - kanalizácia
Uznesenie č. 85/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
informáciu, že voči rozhodnutiu Okresného úradu odboru životného prostredia ohľadom
vyhlásenia pásiem hygienickej ochrany boli podané námietky niektorých účastníkov, preto
musí byť vydané nové rozhodnutie.
K bodu

Uznesenie č. 86/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
informáciu, že obec už nebude musieť samostatne žiadať Environmentálny fond o dotáciu na
kanalizáciu, ale Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh (ďalej RVS VV), bude môcť
z eurofondov žiadať za všetky zúčastnené obce naraz.
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Projekt „Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka
Uznesenie č. 87/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
neschvaľuje (5-1-3-1)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podpísanie zmluvy o dielo rekonštrukciu pietneho domu
na cintoríne v obci Hrabovka s víťazom súťaže firmou STAVBAL, s.r.o. z Mníchovej Lehoty
v sume 15.000 EUR na rok 2014.
K bodu

V zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 365/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pozastavujem uznesenie č. 87/2014 z dôvodu, uvedených v textovej časti.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2013
Uznesenie č. 88/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2013, v ktorom odporúča
schválenie hospodárenia obce za rok 2013 bez výhrad.
K bodu

K bodu

Záverečný účet za r. 2013
Uznesenie č. 89/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce Hrabovka za rok 2013 bez
výhrad.
Uznesenie č. 90/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
prebytok hospodárenia vo výške 12 772,79 € a zároveň jeho prevod do rezervného fondu obce
vo výške 100%.
Hospodárenie obce za 1-3/2014
Uznesenie č. 91/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
hospodárenie obce za mesiace 1-3/2014
K bodu

Uznesenie č. 92/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
členský príspevok na rok 2014 pre MAS Vršatec vo výške 1,33 EUR na obyvateľa
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Uznesenie č. 93/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-4-0-1)
zmenu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 12.407,81 EUR s podmienkou, že
do ďalšieho zastupiteľstva sa prostriedky na rekonštrukciu pietneho domu nepoužijú a na
najbližšom zastupiteľstve sa rozhodne, kam sa tieto prostriedky presunú
Uznesenie č. 94/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
upozornenie účtovníčky, že v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť
rozpočtové opatrenie viazané na finančné operácie, medzi ktoré patrí prevod z rezervného
fondu alebo splátka istiny úveru schválené len do 31. augusta daného roka.
K bodu

Žiadosti občanov
Uznesenie č. 95/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
petíciu 35 občanov z ulice Frašták, ktorí žiadajú vyčistenie ulice po prívalovom daždi
a žiadajú aby Poľnohospodárske družstvo Krásin zatrávnilo časť role nad Fraštákom, pretože
pri každej prietrži mračien steká hlina z role na ulicu.
- informáciu starostu rozhovore s predsedom družstva, ktorý dal prísľub, že spraví obhliadku
miesta a dá zatrávniť problematický úsek role. Vyčistenie však neprisľúbil, pretože družstvo
nemá k dispozícii vhodnú techniku.
Uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
ukladá starostovi (5-5-0-0)
požiadať Dobrovoľný hasičský zbor v Hrabovke o pomoc pri čistení ulice Frašták od
nánosov blata po prietrži mračien.
K bodu

Rôzne
Uznesenie č. 97/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, aby starosta mohol
v nevyhnutných prípadoch vykonávať rozpočtové opatrenia do výšky 1.000 EUR.
Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
berie na vedomie (5-5-0-0)
- že v stredu 30. apríla o 18.00 sa uskutoční tradičné stavanie mája na Vrchoch
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-

-

-

poďakovanie pracovníčkam obecného úradu p. Dobošovej za vypracovanie
Záverečného účtu za rok 2013 a p. Kopúňovej za vypracovanie Plánu odpadového
hospodárstva, čím obci ušetrila cca 200 EUR. Poslanci uvedené zobrali na vedomie
informáciu, že oslavy dňa matiek sa posúvajú na 18. mája. Na oslave vystúpi detský
folklórny súbor Latovček z Dolnej Súče, ktorý sa predstaví v približne 40 min.
programe. Vystúpenie spravia len za občerstvenie a deti z Hrabovky nacvičia pod
vedením poslankyne p. Balajove krátky program s básňami
informáciu, že oslava dňa detí sa uskutoční 7. júna. Akcie sa zúčastnia hasiči z HaZZ
v Trenčíne, ktorí predvedú deťom veľké hasičské auto, taktiež sa tradične predvedú
hasiči z Hrabovky hasičským útokom. Ďalej svoju účasť prisľúbili psíčkari a taktiež
Ozbrojené sily SR. Dobrovoľní hasiči budú vykonávať dozor nad deťmi. Odmeny pre
deti za účasť v súťažiach budú darujú sponzori,

Ivan Čulen
starosta obce

Overovatelia:
Pavol Čičo

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

Ľubomír Holíček

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

Zapísala:
Helena Kopúňová

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