Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 28.01.2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 28.01.2016 prerokovalo materiály
podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na

vedomie

Správu hlavnej kontrolórky v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2015
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

VZN č. 4/2015 o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
v Nižnom Hrabovci
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

pracovné miesto – technický pracovník na dobu určitú 1 rok
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje

prenájom priestorov v budove s. č. 153
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytového priestoru s Durkotdent, s.r.o., 094 21 Nižný Hrabovec 156 v budove
zdravotného strediska s. č. 156 s nájomným vo výške 1 €/rok z dôvodu zmeny konateľa

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
ukladá
pozvať na nasledujúce zasadnutie OZ zástupcov oboch futbalových klubov: TJ ROMA Nižný
Hrabovec a TJ Družstevník Nižný Hrabovec za účelom predloženia podrobnej správy o hospodárení
s finančnými prostriedkami
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28.01.2016 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Schválenie VZN č. 4/2015 o zápise detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci
5. Prehodnotenie pracovného miesta
6. Žiadosť o prenájom priestorov
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.30 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. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Schválenie VZN č. 4/2015 o zápise detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci
5. Prehodnotenie pracovného miesta
6. Žiadosť o prenájom priestorov
7. Zmluva o prenájme priestorov s Durkotdent s.r.o.
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom Minarčinom, Mgr.
Ľubomírom Šinalom, Máriou Stuľakovou, Ing. Jozefom Kovaľom a Jánom Ratajom jednohlasne
schválený.

Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ing. Jozef Kovaľ a Ján Rataj, za
overovateľov zápisnice: Mgr. Ľubomír Šinal a Ing. Juraj Minarčin. Návrh bol 6 prítomnými
poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predložila poslancom Správu o kontrolonej
činnosti za rok 2015 v súlade so Zák. č. 369/2004 Z. z.. Vykonané kontroly boli zamerané najmä na
dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami
a majetkom obce. Nakoľko je problém s vedením účtovníctva v TJ ROMA a TJ Družstevník, poslanci
žiadajú predvolať predstaviteľov oboch futbalových klubov, aby na nasledujúce zasadnutie OZ
predložili podrobné správy o hospodárení s finančnými prostriedkami. Prítomní 6 poslanci zobrali
správu HK na vedomie.
K bodu 4.: Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 4/2015 o zápise detí na plnenie

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci. Prítomní poslanci VZN
schválili v počte 6 zo 6.
K bodu 5.: Starostka obce oboznámila poslancov s uznesením č. 8/2015, ktorým bolo vytvorené
pracovné miesto – technický pracovník na dobu určitú na 1 rok. Poslanci prehodnotili potrebu cit.
pracovného miesta a po prediskutovaní 6-ti poslanci schválili predĺženie pracovného miesta na ďalší 1
rok.
K bodu 6.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť Aleny Šipošovej, bytom Nižný Hrabovec 104
o schválenie prenajatia nebytových priestorov v budove s. č. 153 na účely prevádzkovania obchodu
s odevmi a obuvou. Poslanci dospeli k záveru, že Obec Nižný Hrabovec tieto priestory využíva na
vlastné potreby - sklad a v tomto priestore sa nachádza aj sklad CO, a preto nie je vhodný na
prenájom predajne. Poslanci v počte 6 neschválili prenájom priestorov.
K bodu 7.: Starostka obce oboznámila poslancov o zmene konateľa v spoločnosti Durkotdent, s.r.o.,
Nižný Hrabovec a novej nájomnej zmluve. Prítomní 6 poslanci jednohlasne schválili nájomnú zmluvu
s nájomným vo výške 1 €/rok.
K bodu 8.:
- Ing. Kovaľ upozornil, aby MOS čistili chodníky a neposypávali soľ po chodníkoch z dôvodu
poškodzovania dlažby.
K bodu 9.: Poslanec Kovaľ, za návrhovú komisiu, predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 10.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie o 18.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľubomír Šinal

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

Ing. Juraj Minarčin

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

