Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 19.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 19.06.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko HK obce Ing. Miklošovej k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014
a odporúčanie schváliť záverečný účet obce za rok 2014 s výrokom „celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad“.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2014 a výsledok hospodárenia k 31.12.2014 s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zverejnenie zoznamu neplatičov dane z nehnuteľnosti, poplatkov za komunálny odpad,
kanalizáciu a nájom.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
plán kontrol hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Miklošovú vykonaním týchto kontrol.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
informáciu o výsledku z kontroly hlavnej kontrolórky obce Ing. Miklošovej zameranej na
dodávateľské faktúry v Základnej škole Nižný Hrabovec za rok 2014.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
plat starostky obce na rok 2015 s účinnosťou od 1.1.2015 nasledovne:

základný plat 858,00 € x 1,98 = 1 698,84 €
s mesačným navýšením 20 % t. j. 339,768 €
celková mesačná mzda vo výške 2 038,61 €
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
pokračovanie činnosti CVČ Nižný Hrabovec.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
darovanie hasičského auta Avia A 30 K, rok výroby 1981 Dobrovoľnému hasičskému zboru
Martin – Priekopa, II. Kolónia 38, 03 608 Martin – Priekopa.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok na projekt: Terénne úpravy – vybudovanie skalky pred
kostolom Nanebovzatia Panny Márie Nižný Hrabovec vo výške 1 000,00 €.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

schvaľuje
nenávratný finančný príspevok na projekt: Oprava strechy kostola Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec vo výške 2 000,00 €, ktorý bude poukázaný v roku 2016.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

žiadosť p. Ľocha o umiestnenie značky obmedzenie rýchlosti 20 km/hod.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

žiadosť riaditeľky MŠ o vykonanie opráv v MŠ Nižný Hrabovec.

Za: 7

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 19.06.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2014
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
5. Návrh na rozpočtové opatrenia
6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2015
7. Informácia o výsledku z kontroly HK obce
8. Žiadosti o dotácie
9. Centrum voľného času
9. Dodávka obedov dôchodcom
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2014
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
5. Návrh na rozpočtové opatrenia
6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2015
7. Informácia o výsledku z kontroly HK obce
8. Prerokovanie platu starostky
9. Centrum voľného času
10. Žiadosť o darovanie hasičského auta
11. Žiadosti o dotácie
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

-2Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Františkom Bujkom, Mgr. Ľubomírom Šinalom, Jánom Ratajom, Ing. Jozefom
Kovaľom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Mária Stuľaková a Ján Rataj, za
overovateľov zápisnice: Jozef Kovaľ a Ľubomír Šinal. Návrh bol 7 prítomnými poslancami
schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ boli splnené.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predniesla stanovisko k záverečnému
účtu Obce Nižný Hrabovec. Návrh záverečného účtu za rok 2014 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obec Nižný Hrabovec k 31.12.2014 vykazuje pohľadávky na dani
z nehnuteľnosti vo výške 11 716,88 € za roky 2005-2014 a za komunálny odpad, kanalizáciu,
nájom zdravotného strediska za roky 2001-2014 vo výške 23 212,79 €, preto hlavná
kontrolórka obce odporúča zabezpečiť vymožiteľnosť pohľadávok. Poslanci sa zhodli na tom,
aby sa zverejnil zoznam neplatičov. Ďalej ten, kto nebude mať vysporiadané záväzky voči
obci, nedostal sálu a ani žiadne potvrdenie. HK odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet bez výhrad. Prítomní 7 poslanci zobrali stanovisko HK na vedomie.
K bodu 4.: Poslanci OZ prerokovali návrh Záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok
2014 a jednohlasne 7 prítomní poslanci záverečný účet schválili s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
K bodu 5.: p. Štefanovová oboznámila poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce vo
výdavkovej časti. Po prediskutovaní poslanci navrhované úpravy schválili. Za jednotlivé
rozpočtové opatrenia hlasovali jednotlivo. Každé rozpočtové opatrenie bolo schválené
s počtom hlasov 7 zo 7.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti
a úlohami hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015. Prítomní 7 poslanci OZ plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky jednohlasne schválili a poverili hlavnú kontrolórku vykonaním
týchto kontrol.
K bodu 7.: Ing. Miklošová oboznámila poslancov OZ s výsledkom vykonanej kontroly v ZŠ
Nižný Hrabovec, ktorá bola zameraná na dodávateľské faktúry za rok 2014. 7 prítomní
poslanci zobrali záznam HK na vedomie.
K bodu 8.: Zástupca starostky obce Ján Rataj, predseda finančnej komisie oboznámil
prítomných poslancov OZ s povinnosťou v zmysle zák. č. 253/1994 raz ročne prerokovať plat
starostu obce, ktorého výpočet je: priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca
hospodárstva SR v roku 2014 bola 858,00 € x koeficient 1,98 = 1 698,84 € s 20 % navýšením
339,768, celková mesačná mzda vo výške 2 038,61 € bola schválená OZ s platnosťou od

-31.1.2015. Hlasovanie bolo nasledovné: Za: 6 (Stašková, Minarčin, Bujko, Rataj, Kovaľ,
Stuľaková), Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Šinal).
K bodu 9.: Nakoľko sa končí školský rok a zároveň poverenie riaditeľky CVĆ jeho vedením,
starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či bude ďalej pokračovať činnosť CVČ
Nižný Hrabovec. Poslanec Šinal navrhol, aby CVČ naďalej pracovalo, nakoľko krúžková
činnosť je dobrá až na posilňovňu. Prizvaná riaditeľka CVČ Mgr. Fetkovičová vyzdvihla
prácu všetkých krúžkov okrem posilňovne. Chodia do nej takí, čo nie sú členmi krúžku CVČ
a nemajú ani permanentky do posilňovne a tí robia neporiadok, devastujú priestory, rozbíjajú
dvere. Poslanci sa zhodli na tom, že by bolo dobré, aby CVČ aj naďalej fungovalo. Taktiež
navrhli pouvažovať o vyhotovení dodatku k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach s tým, aby deti, ktoré sú v hmotnej núdzi neplatili
žiadny príspevok. Za ďalšiu činnosť CVČ Nižný Hrabovec hlasovalo všetkých 7 poslancov.
K bodu 10.: Dobrovoľný hasičský zbor Martin – Priekopa sa obrátil na OÚ Nižný Hrabovec
so žiadosťou o darovanie prebytočnej hasičskej techniky pre hasičské múzeum v Martine Priekopa. Majú záujem o hasičské auto Avia A 30 K, rok výroby 1981. Poslanci po
prerokovaní schválili darovanie tohto automobilu s počtom hlasov 6 (Stašková, Bujko, Šinal,
Rataj, Kovaľ, Stuľaková), zdržal sa 1 (Minarčin).
K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom žiadosti Rímskokatolíckej farnosti
Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci a to:
- 1 000,00 € na terénne úpravy – skalka pred kostolom, t. j. v strede obce, čím prispeje
k estetizácii obce. Túto dotáciu poslanci jednohlasne schválili.
– 2 000,00 € na opravu strechy kostola a farskej budovy, kde dochádza vplyvom zrážkových
vôd v období silnejších dažďov k zatekaniu. Poslanci OZ sa zhodli, že táto finančná čiastka
bude zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2016 a poukázaná až na budúci rok. Návrh na túto
dotáciu poslanci taktiež jednohlasne schválili.
K bodu 12. Rôzne:
- Žiadosť p. Ľocha o umiestnenie dopravnej značky „obmedzenie rýchlosti na 20 km/hod.“
v miestach od Grécko-katolíckeho kostola po križovatku. Poslanci OZ zobrali žiadosť na
vedomie s tým, že po oprave výtlku na uvedenom úseku bude nainštalovaný spomaľovací
pruh a vyššie uvedená značka.
- Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou MŠ Nižný Hrabovec o vykonanie opráv
v materskej škole. Poslanci zobrali uvedenú žiadosť na vedomie s tým, že havarijný stav sa
bude priebežne riešiť.
- Poslanci OZ ďalej prediskutovali rozvoz obedov dôchodcom, nakoľko obecné auto na tento
rozvoz nepostačuje. Poslanci do 31.7.2015 doručia na Obecný úrad Nižný Hrabovec svoje
návrhy na riešenie daného problému.

-4- Ďalším problémom je kosenie a požičiavanie kosačiek súkromným osobám. Poslanci sa
jednohlasne zhodli na tom, že obecné náradie (napr. kosačky, krovinorezy, vozíky, motorové
píly a iné) sa nebudú požičiavať.
- Starostka obce sa poďakovala organizátorom za prípravu akcií: Stavanie mája, Vatra, Deň
matiek, Deň detí a Deň otcov. Oboznámila poslancov s pripravovanou akciou na 26.6.2015
„Uvítanie detí do života“.
- Poslankyňa Stašková vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k akciám pripravovaným na
september „Špivanočky mojo“ a „Dni remesiel“, či budú trvať jeden alebo dva dni. Poslanci
sa zhodli, že tohto roku sa zrealizuje akcia „Špivanočky mojo“ a „Dni remesiel“ sa
zorganizujú až v roku 2016.
- Pani Jakubová Marta oboznámila poslancov s históriou speváckej skupiny Potoky a ich
úspechmi na rôznych súťažiach a vystúpeniach. Oslovila poslancov, aby sa zúčastňovali
pripravovaných obecných akcií a taktiež, aby oslovovali aj svojich príbuzných a známych.
Ďalej vyzvala poslancov, aby sa zaoberali problematikou popolčeka z Bukózy, keďže autá
vyvážajú tento popolček bez plachiet. Všade je plno prachu.
K bodu 13.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Kovaľ

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

Mgr. Ľubomír Šinal

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

