Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 15.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 1. zasadnutí dňa 15.02.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán hlavných úloh pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného
systému a civilného núdzového plánovania v roku 2018
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 1/2018 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na území obce
Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu HK Ing. Miklošovej o výsledku z finančnej kontroly
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Za: 5

Proti: 0

rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome v celkovej výške 15 102,28 €
schvaľuje

Zdržal sa: 0

na rekonštrukciu kuchyne použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu
vo výške 5 102,28 €
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
nákup osobného motorového vozidla v sume do 15 000,00 €
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.02.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.02.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plán hlavných úloh pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu,
integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku
2018
4. VZN č. 1/2018 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia
na území obce Nižný Hrabovec
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Správa HK o výsledku z finančnej kontroly
7. Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.15 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. Plán hlavných úloh pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu,
integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku
2018
4. VZN č. 1/2018 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia
na území obce Nižný Hrabovec
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Správa HK o výsledku z finančnej kontroly
7. Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome
8. Kúpa osobného motorového vozidla

9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Jánom Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou Stuľakovou jednohlasne
schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková a Martin
Dzurko. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Poslanci boli oboznámení s Plánom hlavných úloh pre obec Nižný Hrabovec
na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany
štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku 2018,
ktorý v počte 5 z 5 prítomných poslancov schválili.
K bodu 4.: Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 1/2018 o určení a poskytovaní
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
alebo žiaka školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec. Poslanci v počte 5 VZN
jednohlasne schválili.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová oboznámila poslancov so Správou
o kontrolnej činnosti za rok 2017. Prítomní 5 poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 6.: HK predložila Správu z finančnej kontroly v ZŠ Nižný Hrabovec, ktorá bola
zameraná na dodávateľské faktúry za rok 2016. Prítomní poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 7.: Starostka obce oboznámila poslancov s pripravovanou rekonštrukciou kuchyne
v kultúrnom dome. Zákazku zadanú podľa § 117 zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
vyhrala firma s najnižšou cenovou ponukou 15 102,28 €. Hlasovanie bolo. Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
V rozpočte na rok 2018 na rekonštrukciu kuchyne bolo vyčlenených 10 000,00 €.
Prevyšujúcich 5 102,28 € je potrebné presunúť z Rezervného fondu, čo poslanci v počte 5 z 5
prítomných schválili.
K bodu 8.: Nakoľko obecné auto Škoda Fabia už dosluhuje, obec potrebuje zakúpiť nové
auto. 5 poslanci po prediskutovaní jednohlasne schválili zakúpenie nového osobného
motorového vozidla v hodnote do 15.000,00 €.
K bodu 9.: Starostka obce informovala poslancov o akciách, ktoré sa uskutočnili od začiatku
roka: uvítanie detí do života (17 detí, ktoré sa narodili v roku 2017), karneval pre deti z obce,
rozšírenie kamerového systému, od 2.1.2018 začala pracovať miestna občianska poriadková
služba.
- Poslanci diskutovali o neplatičoch, ktorí majú voči obci dlh na dani z nehnuteľnosti, na dani
za psa, neuhradené poplatky za TKO a kanalizáciu. Zhodli sa na tom, že občanom, ktorí

nemajú vysporiadané dane a poplatky sa nebudú vydávať žiadne potvrdenia a prenajímať
miestnosti v kultúrnom dome.
K bodu 10.: Poslankyňa Stašková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 11.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.15 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

