Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 07.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 4. zasadnutí dňa 07.09.2017
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

vyjadrenie zástupcov Bukózy Holding, a.s., k verejnému zhromaždeniu občanov
Obce Nižný Hrabovec
akceptuje
dohodu s Bukózou Holding, a.s., aby pri najbližšom probléme znečistenia prostredia
popolčekom Obec Nižný Hrabovec kontaktovala zástupcov Bukózy Holding, a.s. a riešila
vzniknutý problém
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
zapojenie sa do projektu „Cesta na trh práce“

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 12 859,58 € za účelom stavby
„Cintorín Nižný Hrabovec – Manipulačná plocha“ a 3 000,00 € na kúrenie v budove
zdravotného strediska
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu z finančnej kontroly HK obce Ing. Miklošovej
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
prenájom prebytočného nehnuteľného majetku Obce Nižný Hrabovec z dôvodu osobitného
zreteľa parcela č. 429 orná pôda vo výmere 1715 m2 zapísaného na LV 810 k. ú. Nižný
Hrabovec Andrei Popríkovej, Nižný Hrabovec 335 s nájomným vo výške 15,00 €/rok na dobu
určitú s účinnosťou od 1.10.2017 do 31.10.2022
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
nájom nebytového priestoru s nájomcom ZDRAVIE VT, s.r.o., Hlavná 81/105, 094 12 Vechec
v zast. MUDr. Silvia Saladiaková, v budove zdravotného strediska s. č. 156 s nájomným vo

výške 1 €/rok z dôvodu zmeny konateľa
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
predaj pozemku parcela č. 940/1 vo výmere 301 m2 zapísaná na LV 810 k. ú. Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na

vedomie

vyjadrenie Vladimíra Ličáka a manželky Zity Ličákovej, Nižný Hrabovec 489 k predaju
parcely 940/1 zapísanej na LV 810 k. ú. Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť Gabriely Klapákovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 2
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť Vlasty Gažiovej o finančnú pomoc
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 2
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť Edity Krištovej o finančnú pomoc na opravu invalidného vozíka
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 2
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 14.09.2017

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 07.09.2017 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyjadrenie predstaviteľov Bukózy Holding, a.s., k verejnému zhromaždeniu
občanov obce Nižný Hrabovec
4 Návrh na rozpočtové opatrenia
5. Schválenie použitia rezervného fondu
6. Výsledky následných finančných kontrol
7. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
8. Prenájom nebytového priestoru
9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
10. Žiadosti o finančnú pomoc
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 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. Vyjadrenie predstaviteľov Bukózy Holding, a.s., k verejnému zhromaždeniu
občanov obce Nižný Hrabovec
4. Projekt „Cesta na trh práce“
5. Návrh na rozpočtové opatrenia
6. Schválenie použitia rezervného fondu
7. Výsledky následných finančných kontrol
8. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
9. Prenájom nebytového priestoru
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11. Žiadosti o finančnú pomoc
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Nový program bol prítomnými poslancami Matúšom Džuňom, Františkom Bujkom, Jánom

Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený. Poslanec Džuňa
pre pracovné povinnosti odišiel zo zasadnutia OZ o 17.30 hod.. Poslankyňa PaedDr. Jana
Stašková prišla na zasadnutie OZ o 16.30 hod..
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Mária Stuľaková a Martin
Dzurko. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Starostka obce udelila slovo Ing. Ficovi, zástupcovi Bukózy Holding, a.s.:
Ing. Fic okrem iného povedal, že nespaľujú pneumatiky ani iný nebezpečný odpad, ani v noci
a podobne tak, ako si to ľudia myslia, že v ich zariadení to ani nie je možné spaľovať.
Verejného zhromaždenia sa preto nezúčastnili, lebo sa nemienia zúčastňovať na politickej
kampani kohokoľvek, nielen pána Pčolinského. Nevyvracajú a ani nepotvrdzujú, že to, čo je
v ovzduší a na parapetách, že pochádza z Bukózy.
Martin Dzurko potvrdil, že technologicky nie je možné na tomto zariadení spaľovať
pneumatiky.
Mgr. Pčolinská taktiež potvrdila, že pneumatiky v regeneračnom kotle sa nedajú páliť. Tento
problém je technický a nie je politický, a ani nikdy politický nebol. Peter Pčolinský
neorganizoval verejné zhromaždenie a ani si nerobil politickú kampaň. Technický problém
pociťujú občania, popolček padá. Dňa 9.8.2017 sa Hencovčanom ospravedlnili, že sa vyskytol
problém, umyli im autá, terasy a Hrabovčanom odpovedali, že u nich je všetko v poriadku,
prístroje nič nezaznamenali, že od nich nebol žiaden únik. Povedala, že občania chcú seriózny
prístup, aby sa hovorila pravda. Chcú automatický merací systém online, ktorý by
automaticky ukázal na internete, čo tam bolo, občania budú spokojní a Bukóza bude čistá.
Treba hľadať technické riešenia, čo plánujú v budúcnosti robiť, aby zamedzili dopadu
čiernych mazľavých sadzí.
Pani Michalovová sa spýtala, prečo nám to padá, prečo máme takéto prostredie.
Ing. Fic povedal, že jedným z tých faktorov je, že sa zmenila klíma, zmena vetra, že sú
častejšie a intenzívnejšie smršte, že rozptylové podmienky nie sú také, aké boli v minulosti.
Pani Michalovová sa spýtala, že keď to vedia, čo s tým chcú robiť, ako to budú riešiť.
Pani Jakubová povedala, že býva najbližšie pri Bukóze, že má všetko čierne, ovocie
a zeleninu znehodnotené. Po dvore sa nedá prejsť.
Poslanec Bujko povedal, že kvôli klimatickým zmenám ten popolček padá skôr, čiže Bukóza
predpokladá, že ten popolček uniká.
Ing. Fic povedal, že z každého komína unikajú spaliny a každý komín má stanovený limit.
Každý komín má vypočítané, že pri nejakej výške a pri určitom vetre, aby sa rozptýlili so
vzduchom, aby mali minimálny dopad. Klimatickými zmenami sa to mohlo zmeniť tak, že
dopadne skôr. Navrhol, ak sa takáto situácia stane, aby starostovia ju nahlásili a aby
zamestnanci Bukózy mohli prísť sa na to pozrieť, odobrať vzorky a pokúsili sa zistiť, že či je
to z ich fabriky.
Mgr. Pčolinská povedala, že občanov trápi čierna mazľavá sadza – nedopalky, všetko na
dvore a v záhrade majú znehodnotené. Vedia, že problém je technický, aby zástupcovia
Bukózy povedali, či ho riešia a ako, prípadne dokedy. Ďalším problémom je skládka na
ľavom brehu Ondavy. Oceňuje všetky pozitívne veci, čo spravili, napr. zápach. Keďže
prebehla skúšobná prevádzka, prečo ešte nie je na internete meranie. Pokiaľ budú merania na
internete a budú v poriadku, nikto nemôže obviňovať Bukózu. Ako to, že odkalisko nemajú
pod IPKZ.

Ing. Fic povedal, že pred dvoma rokmi bol problém s vápnom a to vyriešili. Ďalší problém,
sadze, nevie odkiaľ sú, lebo nemá zmysluplnú vzorku. Odkalisko funguje podľa
manipulačného poriadku. Chcú spevniť, urobiť ochranný val a pokračovať v zmysle
manipulačného poriadku.
Mgr. Pčolinská navrhla, aby popolček vozili na odkalisko polotekutý a ten popolček nech
vylejú, aby sa neprášilo.
Ing. Fic povedal, že budú nad tým rozmýšľať a poprosil, že keby sa stala situácia, že by išlo
auto a prášilo, nemalo plachtu, nahlásiť starostke a tá nahlási do Bukózy, aby mohli zistiť, kto
porušil predpisy. Smrad skúšajú znížiť, zatiaľ sa nedarí tak, ako by chceli, ale technológia
pomaly nabieha a začínajú sa prvé momenty prejavovať.
Pán Babjak položil otázku, prečo tu padá popolček a v Ružomberku nie.
Ing. Fic povedal, že nevie odpovedať na túto otázku. Ďalej povedal, že si najali firmu, aby
prešla všetky spaľovacie zariadenia, aby sa snažili zistiť, či je problém u nich a kde je. Zatiaľ
výsledok nie je žiadny, budú skúšať ďalej, prechádzať ďalej a na základe toho sa rozhodnú,
k väčšej oprave alebo k väčšej investícii. Nevie povedať čo urobia, pretože nevie odkiaľ tie
sadze sú. Ak zistia, problém budú okamžite riešiť.
Ing. Pavolko povedal, že keď chcú robiť rozbor, musí mať dostatočnú vzorku, nie oter
handričkou, ale aspoň 1,5 g.
Poslanec Bujko sa spýtal, koľko rokov bežia filtre.
Ing. Fic mu odpovedal, že K1 po častiach rekonštruujú, je v skúšobnej prevádzke, po častiach
ho kolaudujú. K2 tam neboli robené zásadné úpravy, pretože sa využíva v prevádzke
minimálne. Pred rokom 1989 bežali permanentne obidva kotly, teraz prevažne iba K1.
Regeneračný kotol elektrofilter bol postavený v roku 2007, sú na ňom pravidelné údržby.
Rotačná pec na vápno - najprv bol elektrofilter a od januára 2016 dali rukávový filter. Kotol
na biomasu má nový rukávový filter od roku 2011.
Ing. Polačok sa spýtal, ako dokážu v tých kotloch kontrolovať teploty, tlaky, podtlaky atď.,
lebo to môže byť hlavný problém, že nie je dostatočná teplota, keď nie je dobrý podtlak,
všetko sa vyfúkne cez komín.
Ing. Fic povedal, že keď nie je dostatočný podtlak, automaticky ich na to upozorní. Ten stav
nemôže ani nastať. Kotol musí byť vždy v podtlaku.
Ing. Pavolko povedal, že regeneračný kotol nemá žiadne palivo ako uhlie, drevo, plyn, ale
čierny luh. V prípade, žeby nastalo to, čo hovorí p. Polačok, zhasne.
Zástupca starostky p. Rataj povedal, že vie, že Bukóza dosť investovala do technológií, ale
dopad na životné prostredie pre občanov nejak extra nerieši, skôr ten popolček za posledné
dva roky sa zviditeľnil.
Pán Bilý povedal, že odborné veci patria Bukóze a občania chcú, len aby ráno nemali popol
všade. Nech zástupcovia Bukózy informujú o prijatých opatreniach. Treba to riešiť.
Starostka obce povedala, že starostovia stále apelujú na Bukózu pri ich stretnutiach
a rozoberajú tento problém dookola.
Poslanci zobrali vyjadrenia Bukózy na vedomie a prijali uznesenie v počte 5 z 5 prítomných
poslancov, že akceptujú dohodu s Bukózou Holding a.s., aby pri najbližšom probléme
znečistenia prostredia popolčekom Obec Nižný Hrabovec kontaktovala zástupcov Bukózy
Holding, a.s., a riešila vzniknutý problém.
K bodu 4.: Starostka obce oboznámila poslancov s projektom „Cesta na trh práce“ pre 6-ich
zamestnancov s 5 % spoluúčasťou obce. Poslanci po zvážení všetkých pre a proti dospeli
k jednotnému záveru a zapojenie sa obce do projektu neschválili 5 poslanci (Rataj, Dzurko,
Stuľaková, Stašková, Bujko).

K bodu 5: Z dôvodu potreby zakúpenia krovinorezov bolo potrebné schváliť rozpočtové
opatrenia a to navýšenie v príjmovej časti podielové dane o 400,00 € a vo výdavkovej časti
zníženie dotácie TJ Družstevník o 1000,00 € a navýšenie výdavkovej časti o 400,00 € ku
zakúpeniu krovinorezov (viď príloha). 5 prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenia
jednohlasne. Hlasovanie bolo vykonávané jednotlivo za každé rozpočtové opatrenie.
K bodu 6.: Na úpravu chodníka na cintoríne bolo schválených v rozpočte 8 500,00 €.
Vyhlásenú súťaž podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vyhrala firma Inžinierske stavby, a.s., Košice s najnižšou cenou
21 359,58 €, preto bolo potrebné schváliť použitie 12 859,58 € z rezervného fondu. Za toto
použitie financií hlasovali 5 z 5 poslancov. Začíname robiť na modernizácii zdravotného
strediska – ústredné kúrenie a OPZ, čo vyžaduje doplnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 3 000,00 €. Aj toto použitie financií z rezervného fondu 5
poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 7.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledku kontroly
uznesení OZ v Nižnom Hrabovci. Kontrolovala uznesenia OZ za obdobie január – jún 2017.
Prítomní 5 poslanci zobrali správu HK na vedomie.
K bodu 8.: Na základe vyhláseného zámeru prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný
majetok parcela č. 429 orná pôda vo výmere 1715 m2 zapísaná na LV 810 kat. úz. Nižný
Hrabovec z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko k pozemku nie je prístupová cesta. OZ
schválilo zmluvu o prenájme tejto nehnuteľností na dobu určitú s účinnosťou od 1.10.2017 do
31.10.2022 pre Andreu Popríkovú s nájomným vo výške 15,00 €/rok. Nájomnú zmluvu
schválili 5 prítomní poslanci.
K bodu 9.: Dňa 31.8.2017 ukončila svoju činnosť MUDr. Rusičová a ordináciu všeobecného
lekára pre deti a dorast prevzala MUDr. Silvia Saladiaková. Z dôvodu zmeny konateľa 5 z 5
poslancov schválili prenájom nebytového priestoru v budove zdravotného strediska, s. č. 156,
s nájomným vo výške 1 €/rok.
K bodu 10.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť Pavla Janočka, Nižný Hrabovec
249, o odkúpenie parcely č. 940/1 vo výmere 301 m2 zapísanú na LV 810 kat. úz. Nižný
Hrabovec. Starostka obce taktiež predložila list manželov Ličákových, ktorým sa vyjadrili
k žiadosti Pavla Janočka, že predajom parcely 940/1 (t. j. prístupová cesta k ich domu) by
stratili prístup k svojmu domu a zároveň žiadajú, aby obec odkúpila parcelu č. 940/2 vo
výmere 42 m2, ktorá je vo vlastníctve p. Janočka a oni tak chodia domov po súkromnom
pozemku pričom, keď požiadali o vydanie stavebného povolenia na dom, táto parcela bola
vlastníctvom obce. Poslanci po vypočutí oboch účastníkov, zobrali vyjadrenia manželov
Ličákových na vedomie a žiadosť p. Janočka o odkúpenie pozemku neschválili v počte 5 z 5
prítomných.
K bodu 11. Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami o finančnú pomoc:
- Gabriely Klapákovej žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – poslanci neschválili
a hlasovali takto: Za: 3 (Bujko, Rataj, Durko), Proti: 0, Zdržal sa: 2 (Stašková, Stuľaková)
- Vlasty Gažiovej žiadosť o finančnú pomoc – poslanci neschválili hlasovaním: Za: 3
(Bujko, Stuľaková, Dzurko), Proti: 0, Zdržal sa: 2 (Stašková, Rataj)

- Edity Krištovej o finančnú pomoc na opravu invalidného vozíka – poslanci neschválili
z dôvodu, že táto má možnosť požiadať ÚPSVaR o nový vozík, alebo náhradné diely na
vozík. Hlasovanie bolo: Za: 3 (Rataj, Stuľaková, Dzurko), Proti: 0, Zdržal sa: 2 (Stašková,
Bujko)
K bodu 12.:
- Starostka obce poďakovala všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili odpratávania
následkov búrky zo dňa 21.7.2017.
- Taktiež starostka poďakovala poslankyni Stuľakovej za usporiadanie akcií Zapálenie
vatry a Pivný festival Šariš.
Starostka obce informovala:
- Riadením materskej školy je poverená na pol roka p. Jana Harmančinová a nastúpila aj
nová učiteľka p. Jaroslava Poprocká.
- Zo školskej jedálne odišla do dôchodku p. Valéria Ratajová a na jej miesto nastúpila
p. Anna Minarčinová.
- V obci boli umiestnené 2 dopravné zrkadlá (pri GVP a smer na železničnú stanicu).
- Na základe našich podnetov začala COOP Jednota so zatepľovaním predajne a úpravou
vchodu do predajne potravín. Taktiež budú nové vchodové dvere na pošte.
- Pri obecnom úrade bola umiestnená orientačná tabuľa.
- V obci sa rozmáha vandalizmus, ničia nám prístrešky, odpadkové koše.
- Starostku upozornili viacerí občania na parkovanie p. Šürüho na parkovisku pri
kostole, ktorý tam parkuje každý deň minimálne 3 autá a občania, ktorí idú do kostola
nemajú kde zaparkovať.
K bodu 13.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 14.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 21.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce
Podpísala dňa: 14.9.2017

