Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 11.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 11.12.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
navrhnuté odmeny poslancom OZ
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nižný Hrabovec na rok 2016 a k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2017-2018, v ktorom odporúča daný návrh schváliť
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rozpočet obce Nižný Hrabovec na rok 2016 a viacročné rozpočty obce na roky 2016-2017
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na 1. polrok 2016 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Miklošovú vykonaním týchto kontrol
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Nižný Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
prijatie do zamestnania Bc. Moniky Onderíkovej do MŠ na dobu určitú - 6 mesiacov počas
čerpanie dovoleniek učiteliek v MŠ
Za: 6

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 11.12.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie odmien poslancom
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
5. Schválenie rozpočtu na rok 2016
6. Informácia o výsledku z kontrol HK obce
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti a úloh HK na 1. polrok 2016
8. Schválenie VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z prostriedkov
obce Nižný Hrabovec
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. 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. Schválenie odmien poslancom
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
5. Schválenie rozpočtu na rok 2016
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti a úloh HK na 1. polrok 2016
7. Schválenie VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z prostriedkov
obce Nižný Hrabovec
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Františkom Bujkom, Mgr. Ľubomírom Šinalom, Jánom Ratajom a Máriou
Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková a Mária
Stuľaková, za overovateľov zápisnice: František Bujko a Ján Rataj. Návrh bol 6 prítomnými
poslancami schválený.

K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Starostka obce predložila návrh výšky odmien pre poslancov: Stašková 200 €,
Minarčin 200 €, Bujko 100 €, Šinal 150 €, Rataj 150 €, Kovaľ 100 €, Stuľaková 150 €.
Prítomní poslanci schválili návrh výšky odmien v počte 6 zo 6 prítomných.
Poslanec Rataj navrhol, aby poslanci zvážili a zvýšili v návrhu rozpočtu na rok 2016 položku
odmeny poslancom a členom komisií z 1 050,00 € na 2 100,00 €. Všetci prítomní poslanci
s daným návrhom súhlasili.
K bodu 4.: Hlavná kontrolórka obce vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu obce na rok
2016 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2018 konštatovala, že je spracovaný
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozpočty sú zostavené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v členení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je vyrovnaný:
celkové príjmy 1 042 029,87 € a výdavky 1 042 029,87 €. HK odporučila OZ predložený
návrh rozpočtu obce Nižný Hrabovec na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky
2017-2018 schváliť. Prítomní 6 poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na
vedomie.
K bodu 5.: Starostka obce predložila poslancom rozpočet obce Nižný Hrabovec na rok 2016
a viacročný rozpočet obce na roky 2017-2018. Poslanci schválili rozpočet obce Nižný
Hrabovec na rok 2016 a viacročný rozpočet obce na roky 2017-2018 s počtom 6 zo 6
prítomných.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti a úloh
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. Prítomní 6 poslanci plán kontrolnej činnosti schválili
a poverili hlavnú kontrolórku obce Ing. Miklošovú vykonaním týchto kontrol.
K bodu 7.: Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 3/2015 o poskytnutí dotácií
z prostriedkov obce Nižný Hrabovec. Poslanci 6 zo 6 prítomných schválili cit. VZN.
K bodu 8.:
- Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. Onderíkovej o prijatie do zamestnania
a navrhla poslancom posúdiť danú žiadosť, nakoľko učiteľky v MŠ majú veľa nevyčerpanej
dovolenky. Poslanci v počte 6 zo 6 schválili prijať Bc. Moniku Onderíkovú do MŠ na dobu
určitú - 6 mesiacov t. j. počas čerpania dovoleniek učiteliek v MŠ.
- Starostka obce predložila poslancom faktúru od Ing. Pavúka na sumu 1 800,00 € za
poskytnutie projekčných podkladov pre Architektonicko-historický výskum pre stavbu
Kaštieľ v Nižnom Hrabovci. Poslanci žiadajú vyzvať Ing. Pavúka, aby doložil podklady
k faktúre.
- Poslanec Šinal informoval poslancov o projekte Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity ako prijímateľ pomoci z európskych štrukturálnych fondov. Názov projektu
„Take away“ – s možnosťou zamestnanosti: asistentov do MŠ, občianske hliadky,

pracovníkov na terénnu sociálnu prácu. Ako aj možnosti projektov cez Implementačnú
agentúru MPSVaR.
- Nakoľko Základnú školu v našej obci navštevujú aj žiaci z Kamennej Poruby, ktorí robia
neporiadok v obci, starostka obce bude riešiť daný problém s riaditeľom ZŠ a starostom obce
Kamenná Poruba.
K bodu 9.: Poslankyňa Stašková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 10.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19.40 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
František Bujko

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

Ján Rataj

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

