Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 24.04.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 24.04.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

prezentáciu firmy GVP
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
žiadosť p. Maroša Piskora o zmenu plochy obytnej zelene na plochu občianskej vybavenosti
za účelom výstavby predajne GVP na časti parc. č. 372 kat. úz. Nižný Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

a súhlasí
s výstavbou predajne GVP
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
„s modernizáciou kotla K1“ s podmienkou, že sa bude spaľovať iba drevná štiepka a uhlie
s tým, že v obci bude zriadená monitorovacia stanica, ktorú obec bude môcť pravidelne
samostatne kontrolovať
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
prerokovalo

a

zobralo

na vedomie

upozornenie prokurátora
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

- Záznam o kontrole pokladne a pokladničných dokladov
- Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry
v Obci Nižný Hrabovec za 2. Q 2014
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
predaj obecnej cesty parc. 653/1 kat. úz. Nižný Hrabovec
Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 4

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24.04.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Prezentácia firmy Bukóza Holding, a. s.
4. Stanovisko k stavbe „Modernizácia kotla K1“
5. Prezentácia firmy GVP
6. Informácia HK o vykonaných kontrolách
7. Žiadosť o odkúpenie obecnej cesty
8. Žiadosť o odkúpenie agregátu
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 17.30 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol na jej návrh zmenený a doplnený:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Prezentácia firmy GVP
4. Žiadosť o zmenu plochy obytnej zelene na plochu
občianskej vybavenosti
5. Stanovisko k stavbe „Modernizácia kotla K1“
6. Upozornenie prokurátora
7. Informácia HK o vykonaných kontrolách
8. Žiadosť o odkúpenie obecnej cesty
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Františkom Bujkom, Mgr. Ľubomírom Šinalom, Jánom Ratajom, Ing. Jozefom
Kovaľom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.

-2Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ľubomír Šinal a František
Bujko, za overovateľov zápisnice: Jana Stašková a Juraj Minarčin. Návrh bol 7 prítomnými
poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ boli splnené.
K bodu 3.: Pán Gerboc predstavil poslancom firmu GVP. Pôsobia na Slovensku 24 rokov.
V rámci Slovenska bola firma vyhlásená za 3-tiu najlepšiu spoločnosť v súkromnom sektore.
Ponúkajú široký sortiment za priaznivé ceny (napr. čerstvé mäso a mäsové výrobky, mliečne
výrobky, ovocie a zeleninu, potravinový a drogistický sortiment cca 5000 položiek).
V predajni by zamestnali 4 predavačky z obce. Firma zaplatí poplatok za zmenu územného
plánu. Predpoklad otvorenia predajne je december 2015. 7 prítomní poslanci zobrali
prezentáciu firmy GVP na vedomie.
K bodu 4.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť Maroša Piskora o zmenu obytnej
zelene na plochu občianskej vybavenosti za účelom zámeru výstavby predajne GVP na časti
parcely č. 372 v zastavanom území Nižný Hrabovec. Poslanci boli oboznámení s prieskumom
záujmu o zriadenie predajne GVP v obci. Rozdaných bolo 400 letákov, vrátených bolo 251,
z toho vyjadrilo súhlas 156 občanov a 95 občanov nesúhlas so zriadením predajne GVP.
Poslanci po rozprave vyjadrili súhlas so zmenou územného plánu obce a výstavbou predajne
GVP. Hlasovali takto: Za: 6 poslancov (Stašková, Minarčin, Bujko, Rataj, Kovaľ, Stuľaková),
Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Šinal).
K bodu 5.: Starostka obce predniesla poslancom žiadosť firmy BUKOCEL, a.s., o stanovisko
k projektu pre stavebné povolenie akcie „Modernizácia kotla K1“. Poslanec Šinal vystúpil
s tým, že čítal článok starostu obce Hencovce, v ktorom sa píše o rozdielnych výsledkoch
vzoriek. Nemá 100 %-nú dôveru, že spaľovať sa bude len uhlie a drevná štiepka. Poslanec
Rataj vystúpil s tým, že postupne aj Bukóza modernizuje technológiu. Starostka informovala
poslancov o dobrej spolupráci s vedením firmy. Zúčastnila sa niekoľkých jednaní
s predstaviteľmi Bukózy. Osobne bola na odkalisku s Ing. Kadlecom a Ing. Krauspem, kde
prejednali vybudovanie ochranného valu, na ktorom budú vysadené rýchlorastúce dreviny,
aby sa aj takto zamedzilo rozfúkavaniu popolčeka. Po prerokovaní sa poslanci uzniesli, že
OZ súhlasí s modernizáciou kotla K1 s podmienkou, že v uvedenom kotle sa bude spaľovať
iba drevná štiepka a uhlie s tým, že v obci bude zriadená monitorovacia stanica, ktorú obec
bude môcť pravidelne samostatne kontrolovať. Hlasovanie bolo nasledovné: Za: 6 poslancov
(Stašková, Minarčin, Bujko, Šinal, Rataj, Stuľaková), Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Kovaľ).
K bodu 6.: Poslanec Minarčin oboznámil poslancov s upozornením prokurátora podľa § 28
ods. 1 zák. č. 153/2001 Z. z. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou si vyžiadala
administratívny spis Obce Nižný Hrabovec, týkajúci sa súhlasu na likvidáciu náletových
kríkov. Obec Nižný Hrabovec obdržala dňa 5.2.2014 žiadosť od firmy AGROFYT, s.r.o.
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Nižný Hrabovec o povolenie likvidácie náletových kríkov a stromov v katastrálnom území
Nižný Hrabovec. Toho istého dňa vtedajšia starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská dala súhlas
na likvidáciu náletových kríkov. Okresná prokuratúra preskúmala uvedený spis
a zistila porušenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nakoľko Obec Nižný
Hrabovec bez bližšieho šetrenia, či skúmania, či sú splnené zákonom stanovené podmienky,
dala súhlas na likvidáciu náletových kríkov. Poslanci prerokovali toto upozornenie
prokurátora. Navrhujú starostke zaslať firme Agrofyt, s.r.o., žiadosť o vyjadrenie sa ohľadne
hospodárenia na pozemkoch, kde bol vykonaný výrub. Prítomní 7 poslanci zobrali
upozornenie prokurátora na vedomie.
K bodu 7.: Ing. Miklošová, hlavná kontrolórka obce, informovala poslancov o vykonaných
kontrolách. Následná finančná kontrola bola zameraná na pokladňu, kontrolované obdobie:
január - apríl 2015 a ďalšia kontrola bola zameraná na dodávateľské faktúry za 2. Q 2014.
Poslanec Rataj doporučuje JUDr. Mašlejovi vypracovať sponzorské zmluvy. Poslanec Kovaľ
navrhuje stretnutie vedenia oboch futbalových klubov a nájsť riešenie ohľadne futbalových
klubov, nakoľko tieto stále prehrávajú. 7 poslanci zobrali správu HK na vedomie.
K bodu 8.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť Juliany Staškovej o odkúpenie
obecnej cesty pozemok parcela č. 653/1 o výmere 43-45 m2. JUDr. Mašlej podal vyjadrenie
k danej žiadosti: obecné cesty sa nemajú predávať, je potrebná zmena územného plánu,
geometrický plán, znalecký posudok a spôsob predaja. Poslanci neschválili predaj obecnej
cesty hlasovaním: Za: 0, Proti: 3 (Šinal, Bujko, Kovaľ), Zdržal sa: 4 (Stašková, Minarčin,
Rataj, Stuľaková).
K bodu 9.:
- Predsedovi komisie pre životné prostredie Ing. Minarčinovi bolo uložené uznesením č.
16/2015 zo dňa 20.3.2015 preveriť funkčnosť trasy a usadzovacej nádrže bývalej ČOV ZŠ.
Nestihol ešte preveriť, nakoľko na tejto trase bola dňa 30.3.2015 nahlásená havária, splašky
vytekali na miestnu komunikáciu. Z dôvodu havárie bola oslovená firma ZEPO, ktorá robila
kanalizáciu v obci. Pracovníkmi tejto firmy bolo zistené, že v potrubí kanalizácie bolo
zatlačené vedro, v ňom kanvica, v nej bol auto-akumulátor a to všetko bolo zabalené
v prešívanom kabáte, čo malo za následok upchatie kanalizácie.
- Starostka obce oboznámila poslancov, čo sa urobilo v obci za posledné obdobie:
- bola zakúpená a nainštalovaná tabuľa s označením „Dom smútku“, zakúpili sa tu 2 vázy,
2 olejové sviece, bol vymenený rám na obraze
- na osadu boli pristavené 3 kontajnery, zakúpila sa tu pumpa na studňu
- bol zastrešený balkón na KD
- zakúpili sa a rozmiestnili po obci odpadkové koše v počte 6 ks
- na § 52 boli zamestnané 2 osoby, na § 54 od 1.4.2015 pracujú 3 osoby a od 1. mája bude
zamestnaná ďalšia 1 osoba
- pre ženy pracujúce na MOS bola usporiadaná oslava z príležitosti MDŽ a 20. mája sa
organizuje pre tieto ženy zájazd do Poľska
- priebežne sa opravuje verejné osvetlenie
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- v obci firma Slovak Telekom vymenila 14 telefónnych stĺpov
- p. Palovský so svojimi pracovníkmi vyčistil potok smerom na Pošu
- Poslanec Kovaľ navrhol odstrániť stánok pri zdravotnom stredisku.
- Poslanec Kovaľ ďalej vystúpil s tým, že oslovil ho občan Belej, ktorý má problém s
kontrolou svojho plynomeru, ktorého stav je možné skontrolovať od suseda Marcinčina.
Poslanci odporúčajú poslancovi Minarčinovi (predsedovi komisie pre životné prostredie
a verejný poriadok) porozprávať sa s p. Belejom a p. Marcinčinom.
- Poslanec Bujko žiada prečistiť kanál v časti Osičie a upraviť breh kanála zeolitom.
K bodu 7.: Poslanec Šinal za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 8.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 21.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Jana Stašková

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

Ing. Juraj Minarčin

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

