Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 17.09.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 17.09.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o pohrebnej službe
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák.
č. 307/2014 Z. z.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
a

ukladá

poslancom

osloviť po 10 domácností za účelom vyplnenia dotazníkov k vypracovaniu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Termín: do 9.10.2015

Za: 5

Zodpovední: poslanci OZ

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rozvoz obedov pre dôchodcov, ktorí spĺňajú:
- vek nad 75 rokov alebo držiteľ preukazu ZŤP s doprovodom
a nemá v domácnosti osobu, ktorá by mu obed doniesla
- nemá podlžnosti voči obci
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

schvaľuje
úpravu ceny za obed z 1,36 € na 1,50 € s účinnosťou od 1.10.2015 z dôvodu, že obedy sa
budú vydávať v jednorazových obaloch
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
inventarizačné komisie pre rok 2015 v zložení:
Ústredná inventarizačná komisia:

Inventarizačná komisia pre HIM obce:

Inventarizačná komisia pre DHIM obce:

Za: 5

Proti: 0

Katarína Špallerová
Ján Rataj
Ing. Juraj Minarčin
Mária Štefanovová
Mária Stuľaková
Mgr. Ľubomír Šinal
Mgr. Alena Minarčinová
PaedDr. Jana Stašková
Ing. Jozef Kovaľ
František Bujko
Ing. Juraj Minarčin
Mária Jakubčová
Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

- Správu HK o kontrole pokladne a pokladničných dokladov OcÚ Nižný Hrabovec,
kontrolované obdobie apríl – september 2015
- Správu HK z vykonanej následnej finančnej kontroly TJ Družstevník Nižný Hrabovec,
kontrolované obdobie: rok 2014
- Správu HK z vykonanej následnej finančnej kontroly TJ Roma Nižný Hrabovec,
kontrolované obdobie rok 2014
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o riešení problému túlavých psov
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť p. Danka ohľadne parkovania vozidiel pri obytnom dome s. č. 151
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť p. Joneka o finančnú pomoc z dôvodu zamýšľaného predĺženia nájomnej zmluvy,
ktorá bude prejednávaná v roku 2016
Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17.09.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Pohrebná služba
4. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z.
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
6. Rozvoz obedov
7. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
8. Výsledky z kontrol HK obce
9. Problém túlavých psov
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

K bodu 1.: Pre zdravotné problémy starostky obce Kataríny Špallerovej, ale za jej prítomnosti
zasadnutie OZ otvoril o 16.30 hod. a viedol zástupca starostky obce Ján Rataj. Oboznámil
prítomných s programom rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou
Staškovou, Ing. Jurajom Minarčinom, Františkom Bujkom, Mgr. Ľubomírom Šinalom
a Jánom Ratajom jednohlasne schválený.
Na návrh zástupcu starostky obce Jána Rataja boli do návrhovej komisie schválení: Jana
Stašková a Ľubomír Šinal, za overovateľov zápisnice: Juraj Minarčin a František Bujko.
Návrh bol 5 prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 2.: Zástupca starostky obce konštatoval, že uznesenia zo zasadnutí OZ sa priebežne
plnia.
K bodu 3.: Zástupca starostky informoval poslancov o rokovaní starostky obce s p. Paukom,
majiteľom firmy, ktorá poskytuje pohrebné služby. Táto firma za vykopanie hrobu si účtuje
110,00 € a za ďalšie služby, t. j. odvoz z domu smútku na cintorín a vloženie truhly do hrobu
40,00 €. Prítomní 5 poslanci jednohlasne zobrali túto informáciu na vedomie.
K bodu 4.: Poslanci obce boli oboznámení so Zásadami podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z., ktoré boli vydané starostkou obce. 5
prítomní poslanci zobrali vyššie cit. zásady na vedomie.

-2K bodu 5.: V roku 2015 končí platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Firma, ktorá nám vypracuje PHSR, zaslala dotazníky za účelom vykonania prieskumu medzi
občanmi. Poslanci sa zhodli na tom, že každý poslanec osloví 10 domácností. Vyplnené
dotazníky doručia na Obecný úrad do 9.10.2015. 5 z 5 prítomných poslancov zobrali
informácie ohľadne prípravy PHSR na vedomie.
K bodu 6.: Zástupca starostky informoval prítomných poslancov o riešení problému rozvozu
obedov pre dôchodcov. Počet záujemcov o dovoz obedov sa zvyšuje (toho času sa prihlásilo
na dovoz obeda 24 občanov), čo má za následok blokáciu obecného auta, nedostatočná
hygiena, koordinátori nemajú čas na vlastný obed. Poslanci sa uzniesli, aby boli obedy
z dôvodu zvýšenej hygieny balené do jednorázových obalov (nie do súkromných obedárov).
Na základe zvýšených nákladov na balenie upravili cenu obeda, ktorú platí občan z 1,36 € na
1,50 €. Poslanci uvažovali aj nad vekom občanov, ktorým sa budú obedy rozvážať.
Navrhovali vek nad 75 rokov, poslanec Minarčin nesúhlasil s vekom nad 75 rokov, navrhoval
nad 80 rokov. Napokon poslanci v počte 5 z 5 prítomných schválili kritéria, podľa ktorých sa
budú obedy rozvážať občanom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: vek nad 75 rokov
alebo držiteľ preukazu ZŤP s doprovodom, nemá v domácnosti osobu, ktorá by mu obed
doniesla a nemá podlžnosti voči obci.
K bodu 7.: Zástupca starostky predložil návrh inventarizačných komisií na vykonanie
inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. Komisie boli poslancami 5 z 5 prítomných
poslancov schválené takto:
Ústredná inventarizačná komisia: Katarína Špallerová, Ján Rataj a Ing. Juraj Minarčin.
Inventarizačná komisia pre HIM obce: Mária Štefanovová, Mária Stuľaková a Mgr. Ľubomír
Šinal.
Inventarizačná komisia pre DHIM obce: Mgr. Alena Minarčinová, PaedDr. Jana Stašková,
Ing. Jozef Kovaľ, František Bujko, Ing. Juraj Minarčin a Mária Jakubčová.
K bodu 8.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová oboznámila poslancov OZ so správami
z vykonaných následných finančných kontrol. Vykonala kontrolu hospodárenia s finančnými
prostriedkami za rok 2014 v TJ Družstevník a TJ Roma. Ďalej HK vykonala kontrolu
pokladne a pokladničných dokladov za obdobie apríl – september 2015 na OcÚ. Prítomní 5
poslanci zobrali správy hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
K bodu 9.: Obec neustále rieši problém túlavých psov, nakoľko nielen psy našich občanov
pobehujú po obci, ale aj ľudia prechádzajúci po výpadovke vyhadzujú psov. Pre našu obec
odchyt túlavých psov zabezpečuje Vranovský útulok. Naposledy 3.9.2015 bol odchytený
1 pes a 8.9. znova boli privolaní na odchyt psov, nakoľko na Políciu bolo nahlásené, že medzi
našou obcou smerom na Strážske sa zdržiava fena s tromi šteňatami, ale nepodarilo sa ich
odchytiť, nakoľko ušli do lesa. Informáciu zobrali 5 prítomní poslanci na vedomie.
K bodu 10.:
- Poslanci prerokovali žiadosť p. Danka, ktorý žiadal OZ o súhlas na parkovanie dvoch
úžitkových vozidiel pri obytnom dome s. č. 151. Poslanci sa zhodli na tom, že v obci je dosť
voľných parkovacích miest a hlasovaním 5 z 5 neschválili parkovanie pri dome s. č. 151.
- Žiadosť p. Joneka o finančnú pomoc na úpravu fasády budovy poslanci neschválili

-3z dôvodu, že zamýšľajú predĺžiť prenájom týchto priestorov. V roku 2016 by sa malo rokovať
o ďalšom prenájme a uzavretí zmluvy, kde sa môžu dohodnúť ďalšie podmienky
a požiadavky. Hlasovanie za poskytnutie finančnej pomoci bolo nasledovné: Za: 1 (Stašková),
Proti: 4, Zdržal sa: 0
K bodu 11.: Poslankyňa Stašková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 12.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, zástupca starostky
obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 19.20 hod. ukončil.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
František Bujko

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

Ing. Juraj Minarčin

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

