Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 16.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 16.06.2016 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko HK obce Ing. Miklošovej k návrhu záverečného účtu obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
71 578,65 €.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 24/2016
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. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
plán kontrol hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 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. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu z finančnej kontroly inventarizácie majetku
Správu z finančnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nižný Hrabovec.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci

berie

na vedomie

ohlásenie osadenia reklamnej tabule o rozmeroch formátu A2 Margity Hašovej, Odevná
a textilná výroba, Nižný Hrabovec 429 pri čísle domu 393.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

umiestnenie reklamy firmy O.K. s. r. o., Moldavská 8, Košice na križovatke N. Hrabovec –
Kučín na kamennom múre po pravej strane strane v smere z Vranova n. T. do Strážskeho
o rozmere 10 m x 4 m.
ž iada
firmu O.K. s.r.o. o doloženie vyjadrenia z ODI PZ o možnosti umiestnenia reklamy
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Nižný Hrabovec a pre FK ROMA
Nižný Hrabovec na základe predložených skutočne vynaložených nákladov na domáce zápasy
odohrané mimo obce v dobe od 6.4.2016 do 8.6.2016 z dôvodu karanténnych opatrení.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
jednorázovú finančnú podporu Andrejovi Gažimu, Nižný Hrabovec 639
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
peňažný príspevok Vladimírovi Gažimu, Nižný Hrabovec 234
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 16.06.2016 v budove KD

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015
4. Záverečný účet obce za rok 2015
5. Úprava rozpočtu na rok 2016
6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2016
7. Správy z vykonaných kontrol HK
8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
10. Ohlásenie osadenia reklamnej tabule
11. Žiadosť o vyjadrenie na umiestnenie reklamy
12. Žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
13. Žiadosť o finančnú podporu
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. 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:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015
4. Záverečný účet obce za rok 2015
5. Úprava rozpočtu na rok 2016
6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2016
7. Správy z vykonaných kontrol HK
8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec
9. Ohlásenie osadenia reklamnej tabule
10. Žiadosť o vyjadrenie na umiestnenie reklamy
11. Žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
12. Žiadosť o finančnú podporu
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie

15. Záver

Nový 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: Mgr. Ľubomír Šinal a Ing.
Jozef Kovaľ, za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Rataj a František Bujko. Návrh bol 7
poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ so stanoviskom k návrhu
záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2015. Konštatovala, že návrh záverečného
účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 583/2004, zák. 523/2004 Z.z.
a zák. č. 597/2003 Z.z. Finančné hospodárenie Obce Nižný Hrabovec sa riadilo rozpočtom,
ktorý bol schválený uznesením OZ č. 47/2014. HK upozornila na vysoké pohľadávky na dani
z nehnuteľnosti vo výške 13 848,71 €, poplatky za TKO, kanalizáciu a nájom zdravotného
strediska vo výške 28 047,58 €. Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2015
s výrokom „záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. Prítomní 7
poslanci zobrali stanovisko HK na vedomie.
K bodu 4.: Poslanci OZ prerokovali návrh Záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok

2015 a jednohlasne 7 prítomní poslanci schválili záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Taktiež v počte 7 zo 7 schválili použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 71 578,65 €.
K bodu 5.: Pani Štefanovová oboznámila poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce vo
výdavkovej časti a to internet a telefón pre TP a TSP vo výške 310 €, školenia 600,00 €,
exekúcie 200,00 €, materiál na verejné osvetlenie 1 500,00 €, školská jedáleň 1 100,00 €,
oplotenie detského ihriska 3 000,00 €, poplatok za biologický odpad zo školskej jedálne
300,00 €. 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 predložila poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti
a úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. Poslanci OZ v počte 7 zo 7 plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky jednohlasne schválili a poverili hlavnú kontrolórku vykonaním
týchto kontrol.
K bodu 7.: Ing. Miklošová vykonala finančnú kontrolu pokladne a pokladničných dokladov
na Obci Nižný Hrabovec, pri ktorej neboli zistené nedostatky. Ďalej oboznámila poslancov
s vykonanou kontrolou inventarizácie majetku, kde doporučila doplniť chýbajúce
inventarizačné čísla na majetku a vypracovať internú smernicu na inventarizáciu majetku,

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Prítomní 7 poslanci zobrali správy HK na vedomie.
K bodu 8.: Poslanci OZ obdržali návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec. Prítomní 7 poslanci VZN
jednohlasne schválili.
K bodu 9.: Starostka obce predložila poslancom OZ list Margity Hašovej, Nižný Hrabovec
429 - Ohlásenie osadenia reklamnej tabule o rozmeroch formátu A2 v obci Nižný Hrabovec
pri čísle domu 393. Poslanci v počte 7 zo 7 zobrali ohlásenie na vedomie.
K bodu 10.: Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou firmy O.K. s.r.o., Moldavská
8, Košice o vyjadrenie na umiestnenie reklamy o rozmeroch 10 m x 4 m, na križovatke Nižný
Hrabovec – Kučín, na kamennom múre po pravej strane v smere z Vranova n. T. do
Strážskeho. Prítomní 7 poslanci po prediskutovaní zobrali žiadosť na vedomie a žiadajú
firmu, aby predložila vyjadrenie z ODI PZ o možnosti umiestnenia reklamy na danom mieste.
K bodu 11.: Starostka obce predniesla poslancom žiadosti TJ Družstevník Nižný Hrabovec
a FK ROMA Nižný Hrabovec, ktorí žiadajú mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce. V oboch
žiadostiach sa odvolávali na karanténne opatrenia na základe nariadenia RÚVZ Vranov n. T.
č. HaPM-EP/00498/16/001243, t. j. zákaz vykonávania všetkých hromadných, športových
a kultúrnych podujatí v obci Nižný Hrabovec, čím došlo k zvýšeniu výdavkov oboch
futbalových mužstiev. 7 poslanci OZ schvaľujú dotácie pre obe mužstvá a to: na základe
predložených skutočne vynaložených mimoriadnych výdavkov za domáce zápasy odohrané
mimo obce v dobe od 6.4.2016 do 8.6.2016.
K bodu 12.: Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Andreja Gažiho, Nižný
Hrabovec 639 o jednorázovú finančnú podporu. Poslanci po prediskutovaní finančnú podporu
neschválili v počte 7 zo 7. Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou Vladimíra
Gažiho, Nižný Hrabovec 234, o peňažný príspevok na zaplatenie nedoplatku za elektrinu vo
výške 300,00 €. Poslanci po zvážení ani tento peňažný príspevok neschválili v počte 7 zo 7.
K bodu 13.:
- Starostka obce oboznámila poslancov so sťažnosťou p. Šipoša Jaroslava.
- Starostka obce predložila poslancom list Juraja Atlasa (vlastníka kaštieľa), v ktorom ponúka
COOP Jednote Vranov n. T. prevod spoluvlastníckeho podielu.
- Starostka obce oboznámila poslancov s usmernením Okresného úradu Prešov, odbor
školstva, k požiadavke vykonania prvej atestácie vedúcich pedagogických a vedúcich
odborných zamestnancov.
- Poslanec Bujko vystúpil s informáciou, že sa rozprával s pánom Jaroslavom Zubkom, ktorý
si nepraje, aby chlapci na Osičí hrali na jeho pozemku futbal. Ďalej nechce, aby občania mali
na svojich plotoch bráničky, ktoré vedú na jeho pozemok, z dôvodu, že cez tieto vynášajú
rôzny odpad.
K bodu 14.: Poslanec Šinal, za návrhovú komisiu, predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.

K bodu 15.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19.30 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Juraj Minarčin

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

Mária Stuľaková

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

