Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 22.03.2018

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 2. zasadnutí dňa 22.03.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome v celkovej výške 25 787,28 €
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

schvaľuje
na rekonštrukciu toaliet použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu
vo výške 23 287,28 €
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 23.03.2018

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

vykonanie hygienickej maľby v sále kultúrneho domu
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 23.03.2018

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami:
Príjmy:
Rozpočtové opatrenie č. 3
Presun z Rezervného fondu 23 287,28 €
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Výdavky:
Rozpočtové opatrenie č. 4
Zmena z bežných výdavkov na kapitálové - rekonštrukcia toaliet a navýšenie z 2 500,00 €
na 25 787,28 € podľa vysúťaženia – použitie rezervného fondu v sume 23 287,28 €
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Rozpočtové opatrenie č. 5
Z položky posilňovňa 1 500,00 € zníženie o 300,00 € na 1 200,00 €, ktoré sa použijú na
maľovanie KD
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozpočtové opatrenie č. 6
Položka rekonštrukcia pódia sa nahradí položkou maľovanie sály v KD – finančné prostriedky
v sume 2 000,00 € sa použijú na maľovanie sály v KD
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 23.03.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 22.03.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Obecný úrad - toalety
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Návrh na uznesenie
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Obecný úrad - toalety
Hygienická maľba sály KD
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Matúšom Džuňom, Františkom Bujkom, Jánom Ratajom a Martinom Dzurkom
jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ján Rataj a Ing. Juraj Minarčin.
Návrh bol 6 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.

K bodu 3.: Starostka obce predložila poslancom projekt na rekonštrukciu sociálnych zariadení
na prízemí v kultúrnom dome. Poslanci prešli jednotlivé položky projektu a po prediskutovaní
napokon schválili rekonštrukciu toaliet vo výške 25 787,28 € s počtom hlasov: Za: 5, Proti: 1
(Bujko), Zdržal sa: 0.
Zároveň poslanci schválili na rekonštrukciu použitie finančných prostriedkov z Rezervného
fondu vo výške 23 287,28 €. Hlasovanie bolo: Za: 5, Proti: 1 (Bujko), Zdržal sa: 0.
K bodu 4.: Starostka obce upozornila poslancov na potrebu vymaľovania sály v kultúrnom
dome. Poslanci v počte 6 jednohlasne schválili vymaľovanie sály, ktorá naposledy bola
vymaľovaná v roku 2013.
K bodu 5.: Na základe vyššie uvedeného je potrebné vykonať úpravu rozpočtu a to presun
finančných prostriedkov na rekonštrukciu toaliet a vymaľovanie sály v kultúrnom dome.
Poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a rozpočtové
opatrenia. Hlasovanie bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom:
Príjmy: Presun z Rezervného fondu 23 287,28 €. Za: 5, Proti: 1 (Bujko), Zdržal sa: 0
Výdavky: Zmena z bežných výdavkov na kapitálové - rekonštrukcia toaliet a navýšenie
z 2 500,00 € na 25 787,28 € podľa vysúťaženia – použitie rezervného fondu v sume 23 287,28
€. Za: 5, Proti: 1 (Bujko), Zdržal sa: 0
Z položky posilňovňa 1 500,00 € zníženie o 300,00 € na 1 200,00 €, ktoré sa použijú na
maľovanie KD. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Položka rekonštrukcia pódia sa nahradí položkou maľovanie sály v KD – finančné prostriedky
v sume 2 000,00 € sa použijú na maľovanie sály v KD. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
K bodu 6.: Starostka obce informovala poslancov o výzve na zákazku „Udržiavacie práce na
jestvujúcich chodníkoch v obci Nižný Hrabovec – 3. etapa“.
K bodu 7.: Poslanec Minarčin za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 8.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 18.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

