Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 15.07.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 15.07.2016 prerokovalo
naliehavú bytovú situáciu v rodine Gažiovej a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
ukladá
Obci Nižný Hrabovec ihneď v spolupráci s terénnou sociálnou pracovníčkou písomne osloviť
vlastníkov rodinného domu s. č. 269 na parc. 877 zap. na LV 6 k. ú. Nižný Hrabovec, Štefana
Gažiho, trvale bytom Nižný Hrabovec 269 a Evu Slutu, trvale bytom Nižný Hrabovec 414,
aby prijali opatrenia na riešenie nepriaznivého stavu danej nehnuteľnosti .
Za: 4

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 15.07.2016 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosť Vladimíry Gaďovej
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 18.00 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol poslancami Františkom Bujkom,
Ing. Jurajom Minarčinom, PaedDr. Janou Staškovou a Mgr. Ľubomírom Šinalom jednohlasne
schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková
a František Bujko, za overovateľov zápisnice: Mgr. Ľubomír Šinal a Ing. Juraj Minarčin.
Návrh bol 4 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov, že na obecný úrad prišla Vladimíra
Gaďová, trvale bytom Nižný Hrabovec 414, ktorá žiadala opravu strechy domu s. č. 269,
v ktorom tohto času býva. Starostka obce bola osobne pozrieť stav predmetnej nehnuteľnosti,
čo je zdokumentované aj na fotografiách. Šetrením danej žiadosti bolo zistené, že uvedená
nehnuteľnosť si rozhodne vyžaduje opravu strechy. Vlastníkmi domu sú Štefan Gaži v 5/8
a Eva Sluta v 3/8, čiže žiadateľka Vladimíra Gaďová nemá v uvedenej nehnuteľnosti
vlastnícky podiel. Poslanec Šinal informoval OZ o možnostiach výpomocí, o ktoré však
môže požiadať iba vlastník nehnuteľností, napr. predsedu vlády SR, splnomocnenca pre
rómske komunity a rôzne nadácie (napr. Pomoc jeden druhému). Poslanci podotkli, že Štefan
Gaži už raz finančnú výpomoc dostal z Ministerstva životného prostredia SR. Poslankyňa
Stašková upozornila, že pokiaľ dôjde k ohrozeniu detí alebo k tomu, že nebudú mať
vytvorené podmienky pre svoj ďalší vývin, bude nutné deti vyňať z rodinného prostredia
a umiestniť ich v náhradnom rodinnom prostredí alebo v ústavnom zariadení, prípadne,
pokiaľ je širšie príbuzenstvo môže sa uchádzať o zverenie detí do náhradnej osobnej
starostlivosti. Štyria prítomní poslanci OZ rozhodli a uložili Obci Nižný Hrabovec ihneď
v spolupráci s terénnou sociálnou pracovníčkou písomne osloviť vlastníkov rodinného domu
s. č. 269 na parc. 877 zap. na LV 6 k. ú. Nižný Hrabovec, Štefana Gažiho, trvale bytom Nižný
Hrabovec 269 a Evu Slutu, trvale bytom Nižný Hrabovec 414, aby prijali opatrenia na
riešenie nepriaznivého stavu danej nehnuteľnosti.

K bodu 4.: Poslankyňa Jana Stašková, za návrhovú komisiu, predniesla návrh na uznesenie,
ktorý bol poslancami OZ schválený počtom 4 zo 4 prítomných.
K bodu 5.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19.15 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ľubomír Šinal

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

Ing. Juraj Minarčin

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

