Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 30.10.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 30.10.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zapojenie obce do Projektu pozemkových úprav v k. ú. Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce Nižný Hrabovec
schvaľuje
1. podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce vypracované Ing. arch. Jozefom Los - Chovancom,
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Hrabovec č. 2/2015, ktorým sa podľa § 27 ods.
3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Nižný Hrabovec
ukladá
Obecnému úradu v Nižnom Hrabovci:
1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Hrabovec schvaľovacou
doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Hrabovec, kópiu uznesenia a
všeobecne záväzného nariadenia na Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky, Prešov
a na príslušný stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona, §
6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižný Hrabovec,
ktorý spolu s kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
5.Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Hrabovec pri posudzovaní
jednotlivých investícií v obci a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky
dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci

berie

na vedomie

informáciu o likvidácii divokých skládok
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť Márii Gažiovej o prijatie do zamestnania
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zaradenie a prerokovanie žiadosti Alojza Joneka-ALMA, Nižný Hrabovec 73, aby sa do
rozpočtu obce zaradila aj budova č. 153
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.10.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Riešenie občianskeho spolunažívania
Rozpočtové opatrenia
Správa o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚpO Nižný Hrabovec
VZN č. 2/2015
Rôzne
Návrh na uznesenie
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. Projekt pozemkových úprav
4. Rozpočtové opatrenia
5. Správa o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚpO Nižný Hrabovec
6. VZN č. 2/2015
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Mária Stuľaková a Ing. Jozef
Kovaľ, za overovateľov zápisnice: Ján Rataj a PaedDr. Jana Stašková. Návrh bol 7
prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ boli splnené.
K bodu 3.: Starostka obce oboznámila poslancov s Projektom pozemkových úprav v k. ú.
Nižný Hrabovec. Bližšie vysvetlenie k tomuto projektu predniesol a na otázky poslancov

zodpovedal riaditeľ Pozemkového a lesného odboru vo Vranove n. T. Ing. Štefan Topľanský.
Prítomní 7 poslanci jednohlasne schválili zapojenie obce do Projektu pozemkových úprav v k.
ú. Nižný Hrabovec.
K bodu 4.: p. Štefanovová oboznámila poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce vo
výdavkovej časti. Po prediskutovaní poslanci navrhované úpravy schválili. Za jednotlivé
rozpočtové opatrenia hlasovali jednotlivo. Každé rozpočtové opatrenie bolo schválené
s počtom hlasov 7 zo 7.
K bodu 5.: Poslanci boli oboznámení s vyhodnotením stanovísk a pripomienkami
z prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižný Hrabovec, ktoré boli
vypracované Ing. Arch. Jozefom Los-Chovancom. 7 zo 7 prítomných poslancov súhlasili
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce Nižný Hrabovec.

K bodu 6.: Starostka obce predložila poslancom Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižný
Hrabovec. Prítomní 7 poslanci schválili VZN č. 2/2015.
K bodu 7.:
- Starostka obce informovala poslancov ohľadne likvidácie divokých skládok. Do konca
novembra sa musia odstrániť skládky popri cestách a v roku 2016 divoká skládka pri
Ondave. Prítomní 7 poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
- Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. Gažiovej o prijatie do zamestnania na
prácu upratovačky. Poslanci túto žiadosť prerokovali a neschválili s počtom 7 hlasov.
- Žiadosť p. Joneka, aby poslanci zaradili do rozpočtu na rok 2016 aj opravy budovy č. 153,
poslanci hlasovali: Za: 5 (Rataj, Stašková, Stuľaková, Minarčin, Bujko), Proti: 0, Zdržal sa: 2
(Kovaľ, Šinal)
K bodu 8.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 9.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19.10 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Rataj

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

PaedDr. Jana Stašková

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

