Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 06.10.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 06.10.2016 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

vzdanie sa poslaneckých mandátov Mgr. Ľubomíra Šinala a Ing. Jozefa Kovaľa
Za: 4

Proti: 0

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

Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

sľub nastupujúcich poslancov OZ Ing. Milana Šalatu a Matúša Džuňu
Za: 4

Proti: 0

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

Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
ruší
Obecnú radu pri OZ v Nižnom Hrabovci
Za: 6

Proti: 0

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

Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
volí
nových predsedov komisií s nasledovnou úpravou:
Komisia pre školstvo, dopravu a miestne komunikácie
Komisia pre šport
Za: 6

Proti: 0

Ing. Milan Šalata
Matúš Džuňa
Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu z finančnej kontroly v ZŠ Nižný Hrabovec
Správu z finančnej kontroly v Obci Nižný Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
delegovanie za člena Rady školy pri Materskej škole Nižný Hrabovec z radov poslancov Ing.
Milana Šalatu s účinnosťou od 10.10.2016
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce
Uznesenie č. 41/2016

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zmenu Organizačnej štruktúry orgánov Obce Nižný Hrabovec a Obecného úradu Nižný
Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
členov Komisie pre vyradenie majetku obce: Jána Rataja, Juraja Minarčina a Máriu
Štefanovovú
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 06.10.2016 v budove KD

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
Úprava rozpočtu na rok 2016
Správy z finančných kontrol
Delegovanie člena Rady Materskej školy Nižný Hrabovec
Schválenie organizačnej štruktúry orgánov obce
Schválenie komisie na vyradenie majetku obce
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:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vzdanie sa poslaneckého mandátu
4. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
5. Obecná rada
6. Voľba členov komisií
7. Úprava rozpočtu na rok 2016
8. Správy z finančných kontrol
9. Delegovanie člena Rady Materskej školy Nižný Hrabovec
10. Schválenie organizačnej štruktúry orgánov obce
11. Schválenie komisie na vyradenie majetku obce
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Jánom Ratajom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ing. Juraj Minarčin a PaedDr.
Jana Stašková, za overovateľov zápisnice: Ján Rataj a Mária Stuľaková. Návrh bol 4
poslancami schválený.

K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Starostka obce oboznámila poslancov OZ s listom, ktorý obdržala dňa 21.7.2016
od Mgr. Ľubomíra Šinala, v ktorom uviedol, že sa vzdáva poslaneckého mandátu v zmysle §
25 Zák. č. 36/1990 a zároveň sa ospravedlňuje občanom obce, ktorí mu dali svoj hlas pri
voľbách. Taktiež starostka obce predložila poslancom list od Ing. Jozefa Kovaľa, ktorý
obdržala dňa 19.9.2016, ktorým sa vzdáva mandátu poslanca OZ v zmysle zák. SNR č.
369/1990 § 25 ods. 2 písm. c). Prítomní poslanci zobrali obidva listy na vedomie.
K bodu 4.: Noví poslanci, Ing. Milan Šalata a Matúš Džuňa, zložili zákonom predpísaný sľub,
čo potvrdili aj svojim podpisom. Prítomní poslanci zobrali sľub nových poslancov na
vedomie.
K bodu 5.: Prítomní 6 poslanci po prediskutovaní jednohlasne rozhodli, že OZ zrušuje obecnú
radu.
K bodu 6.: Poslanci v počte 6 zo 6 s nasledovnými úpravami komisií zvolili za predsedov
Komisie pre školstvo, dopravu a komunikácie poslanca Milana Šalatu a Matúša Džuňu za
predsedu Komisie pre šport. Ostatné komisie zostávajú tak ako doposiaľ.
K bodu 7.: Pani Štefanovová oboznámila poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce vo
výdavkovej časti o 4 900,00 € a to: projekty navýšenie o 3 000,00 €, z dôvodu vyhotovenia
projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej hospodárnosti v MŠ, Dni Hrabovca
o 900,00 € a estetizáciu obce o 1 000,00 €, z dôvodu opravy kamier. Poslanci po
prediskutovaní navrhované úpravy schválili. Za jednotlivé rozpočtové opatrenia hlasovali
jednotlivo. Každé rozpočtové opatrenie bolo schválené s počtom hlasov 6 zo 6.
K bodu 8.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správy o vykonaných kontrolách.
Kontrola na Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci bola zameraná na dodávateľské faktúry za I.
a II. Q 2016. V Základnej škole v Nižnom Hrabovci kontrola bola zameraná na dodávateľské
faktúry za rok 2015. Prítomní 6 poslanci zobrali správy HK na vedomie.
K bodu 9.: NakoIko Ing. Kovaľovi uplynulo štvorročné funkčné obdobie člena Rady školy pri
Materskej škole Nižný Hrabovec za obec, bolo potrebné nanovo schváliť cit. delegovanie.
Poslanci v počte 6 zo 6 schválili delegovanie za člena Rady pri MŠ Nižný Hrabovec poslanca
Ing. Milana Šalatu.
K bodu 10.: Starostka obce predložila poslancom návrh na zmenu Organizačnej štruktúry
orgánov Obce Nižný Hrabovec a Obecného úradu Nižný Hrabovec, ktorá bola doplnená
o jedno miesto učiteľky v MŠ. Prítomní 6 poslanci túto zmenu organizačnej štruktúry
jednohlasne schválili.
K bodu 11.: Na základe vykonanej inventarizácie majetku obce a návrhu na vyradenie
majetku obce predsedami inventarizačných komisií, bola schválená Komisia pre vyradenie
majetku obce v zložení: Ján Rataj, Juraj Minarčin a Mária Štefanovová s počtom hlasov 6 zo
6 prítomných poslancov.

K bodu 12.:
- Starostka obce oboznámila poslancov so sťažnosťou občanov na suseda Marcela Davida,
bytom Nižný Hrabovec 105, ktorý vo svojej domácnosti páli podvaly, tým znečisťuje životné
prostredie. Dymom a smradom znepríjemňuje život susedom. Predvolaný Marcel David sa
dostavil na zasadnutie OZ, kde ho predseda Komisie pre životné prostredie Ing. Minarčin
upozornil na porušovanie zákonov o ochrane životného prostredia. V prípade, že nedôjde k
náprave, bude sa postupovať voči nemu v zmysle zákonov. Poslanci zobrali túto sťažnosť na
vedomie.
K bodu 13.: Poslankyňa Stašková, za návrhovú komisiu, predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 14.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.20 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Rataj

Mária Stuľaková

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

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

