Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 19.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 19.01.2017 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu riaditeľa ZŠ PaedDr. Jozefa Barana o projekte na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Vybavenie odborných učební
Základnej školy v Nižnom Hrabovci“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci po
schválení žiadosti o NFP.
3. financovanie a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci“
v maximálnej výške 6 500,00 eur s DPH.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
súhlasí
1. s predložením žiadosti o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.2 IROP, výzvy IROP-PO2SC222-2016-13
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
delegovanie za člena Rady školy pri Základnej škole Nižný Hrabovec z radov poslancov:
PaedDr. Janu Staškovú, Martina Dzurka a za obec: Mgr. Jána Lengvarského a Alojza Joneka
s účinnosťou od 19.01.2017
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Miklošovej o kontrolnej činnosti za rok 2016
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu HK z vykonanej finančnej kontroly v TJ Roma Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 3/2016 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na území obce
Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rekonštrukciu chodníkov v obci Nižný Hrabovec
žiada
starostku obce Katarínu Špallerovú zabezpečiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu
chodníkov v zmysle zák. 343/2015 Z. z.
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci

berie

na vedomie

informáciu Mgr. Aleny Minarčinovej, pracovníčky OÚ, o stave na úseku platenia miestnych
daní a poplatkov
ukladá
pracovníčkam OÚ pri výbere miestnych daní a poplatkov naďalej dodržiavať VZN obce a
príslušné zákony
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o projekte Ochrana pred povodňami
nesúhlasí
so zapojením obce v prípade výzvy projektu „Ochrana pred povodňami“ z dôvodu vysokej
spoluúčasti obce t. j. minimálne 150 000,00 €
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 9/2017

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu ŠKB Cedent Vranov, n.o., Dobrianskeho 1639, Vranov n. T., o zámere na
spoluprácu pri obnove kultúrnej pamiatky „obecný kaštieľ“
nesúhlasí
so spoluprácou za úplatu ani s dlhodobým prenájmom za 1 €/rok, nakoľko Obec Nižný
Hrabovec zamýšľa kaštieľ odpredať.
Za: 5

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 19.01.2017 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia riaditeľa ZŠ o zamýšľanom projekte
4. Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Hrabovec
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
6. Správa o výsledku z finančnej kontroly
7. Schválenie VZN č. 3/2016 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec
8. Rekonštrukcia chodníkov
9. Stanovisko poslancov k plateniu poplatkov v obci
10. Informácia o projekte Ochrana pred povodňami
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. 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.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácia riaditeľa ZŠ o zamýšľanom projekte
Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ Nižný Hrabovec
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správa o výsledku z finančnej kontroly
Schválenie VZN č. 3/2016 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec
Rekonštrukcia chodníkov
Stanovisko poslancov k plateniu poplatkov v obci
Informácia o projekte Ochrana pred povodňami
ŠKB Cedent Vranov, n. o. – ponuka na spoluprácu
Rôzne
Návrh na uznesenie

14. Záver
Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Ing. Jurajom
Minarčinom, Františkom Bujkom,
Jánom Ratajom Martinom Dzurkom jednohlasne
schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: František Bujko a Martin
Dzurko. Návrh bol 5 poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sú
splnené.
K bodu 3.: Riaditeľ ZŠ PaedDr. Jozef Baran informoval poslancov o vykonaných prácach na
opravách a údržbe v škole, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov. Ďalej oboznámil poslancov
o výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách. Riaditeľ ZŠ konštatoval, že potrebujú fyzikálnu učebňu, biologicko/
chemickú učebňu a polytechnickú učebňu. Poslanci po prediskutovaní schválili zapojenie sa
do projektu za účelom zriadenia biologicko/chemickej učebne (57 680,00 €) a polytechnickej
učebne (58 340,00 €) so spoluúčasťou obce 5 %. Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 4.: Z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole Nižný
Hrabovec, poslanci delegovali z radov poslancov PaedDr. Janu Staškovú, Martina Dzurka
a za obec Mgr. Jána Lengvarského a Alojza Joneka. Prítomní 5 poslanci jednohlasne hlasovali
za týchto nových členov do Rady školy.
K bodu 5.: Ing. Miklošová Magdaléna oboznámila poslancov so Správou hlavnej kontrolórky
v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá sa predkladá v súlade
s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zák. NR SR č. 369/2004 Z. z. Prítomní 5 poslanci zobrali
správu na vedomie.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z finančnej kontroly v TJ
Roma Nižný Hrabovec. 5 poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 7.: Starostka obce predniesla poslancom návrh VZN č. 3/2016 o určení a poskytovaní
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
alebo žiaka školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec. VZN bolo v počte 5 z 5
schválené.
K bodu 8.: Starostka obce oboznámila poslancov o plánovanej rekonštrukcii chodníkov
v obci. 5 prítomní poslanci schválili rekonštrukciu chodníkov a požiadali starostku obce, aby
zabezpečila všetky potrebné úkony spojené s verejným obstarávaním a samotnou
rekonštrukciou chodníkov v obci.
K bodu 9.: Mgr. Alena Minarčinová informovala poslancov o aktuálnom stave pri výbere
miestnych daní a poplatkov. Poniektorí občania neplatia poplatky za TKO v mieste bydliska
a ani na prechodnom pobyte. Poslanci po zhodnotení situácie sa zhodli a uložili pracovníčkam
OÚ, aby pri výbere miestnych daní a poplatkov aj naďalej dodržiavali prijaté VZN a príslušné
zákony. Za: hlasovali 5 prítomní poslanci.
K bodu 10.: Starostka predniesla poslancom informáciu o pripravovanej výzve k projektu

„Ochrana pred povodňami“, kde sú plánované náklady cca 3 000 000 €, z ktorých 5 %
spoluúčasť obce by predstavovala cca 150 000 €. Poslanci prehodnotili daný projekt a dospeli
k záveru, že keďže obec už spláca jeden úver z minulosti vo výške 76 878 €, nemôže si
dovoliť zobrať ďalší úver vo výške cca 150 000 € a preto OZ v počte 5 z 5 poslancov
nesúhlasilo so zapojením sa obce do výzvy projektu „Ochrana pred povodňami“.
K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom list od ŠKB Cedent Vranov, n. o.,
Dobrianskeho 1639, Vranov n. T., ktorým žiadajú o prerokovanie zámeru k obnove kultúrnej
pamiatky na zastupiteľstve obce. Obci ponúkajú dva možné návrhy spolupráce:
1. ŠKB Cedent ponúka za úplatu v spolupráci s obcou navrhovať a obec bude obstarávať na
svoje náklady jednotlivé činnosti.
2. ŠKB Cedent uzavrie s obcou dlhoročný zmluvný vzťah za 1 €/rok s tým, že bude na vlastné
náklady realizovať všetky činnosti za účelom obnovy. V prípade, že sa do 5-ich rokov
nepodarí uskutočniť pripravovaný zámer, ŠKB Cedent zmluvne vráti kaštieľ obci.
Poslanci prediskutovali daný návrh a po dôslednom zvážení došli k záveru, že s ponukou ŠKB
Cedent nesúhlasia a kaštieľ plánujú odpredať. Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 12.: Starostka obce informovala poslancov o pripravovaných akciách:
-

8. februára 2017 sa uskutoční „Uvítanie detí do života“

-

18. februára 2017 sa pripravuje „Valentínsky ples“

K bodu 13.: Poslanec Bujko za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 14.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20.30 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

