Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 13.11.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 13.11.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o výpočte poplatkov za kanalizáciu
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
s návrhom stavebno-technických opatrení na zníženie prašnosti povrchových plôch odkaliska
Bukóza
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

správu HK z vykonanej následnej finančnej kontroly
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 500,00 € za účelom
zhotovenie prístrešku na autobusovej zastávke pri zdravotnom stredisku
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 13.11.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie firmy Aquaspiš
4. Výsledky nasledných finančných kontrol
5. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2016
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. 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. Informácie firmy Aquaspiš
4. Odkalisko Bukóza
5. Výsledky následných finančných kontrol
6. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2016
7. Schválenie použitia rezervného fondu
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, Ing. Jozefom
Kovaľom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ing. Juraj Minarčin a František
Bujko, za overovateľov zápisnice: Mária Stuľaková a Mgr. Ľubomír Šinal. Návrh bol 7
prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Prizvaná Ing. Janka Kubíková, konateľka spoločnosti Aquaspiš spol. s r.o.,
oboznámila poslancov s § 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

v zmysle ktorého platíme poplatok za elektrickú energiu, plyn, teplo, dodávku pitnej vody
a taktiež nám vyplýva povinnosť platiť aj poplatok za kanalizáciu. Ďalej informovala
o spôsobe výpočtu poplatkov za kanalizáciu. Prítomní 7 poslanci zobrali podané informácie
na vedomie.
K bodu 4.: Zástupcovia firmy Bukóza Holding, a. s., Ing. Kadlec a Ing. Krauspe oboznámili
poslancov so zámerom vybudovať ochranný val okolo odkaliska Bukóza za účelom zníženia
prašnosti popolčeka. Prítomní poslanci po zodpovedaných otázkach zo strany predstaviteľov
firmy vyjadrili súhlas s návrhom stavebno-technických opatrení na zníženie prašnosti
povrchových plôch odkaliska Bukóza v počte 7 zo 7.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predniesla správu z vykonanej následnej
finančnej kontroly. Pani kontrolórka kontrolovala súlad VZN o podmienkach poskytovania
dotácií Obce Nižný Hrabovec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a zákonom č. 369/1990
Zb. Bolo doporučené prijať nové VZN, ktorého návrh bol poslancom zaslaný. Poslanci do
20.11.2015 zašlú na OcÚ svoje návrhy a vyjadrenia k pripravovanému VZN. Správu HK 7
poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 6.: Poslanci OZ obdržali návrh rozpočtu na rok 2016. Poslanci k jednotlivým
položkám sa vyjadrili. Pani Štefanovová tieto pripomienky zapracuje do návrhu rozpočtu na
rok 2016. 7 prítomní poslanci zobrali tieto pripomienky k návrhu rozpočtu na vedomie.
K bodu 7.: Starostka obce informovala poslancov, že zo strany občanov bola žiadosť
o prístrešok na autobusovú zastávku pri zdravotnom stredisku. Na financovanie prístrešku je
potrebné použiť financie vo výške 2 500,00 € z rezervného fondu. Poslanci 7 zo 7 prítomných
schválili použitie financií z rezervného fondu na zhotovenie cit. prístrešku.
K bodu 8.:
- Ing. Kovaľ podal pripomienku, že pri kultúrnych podujatiach v KD nie sú vytvorené
podmienky pre rodičov účinkujúcich detí z MŠ.
- Starostka obce informovala o vyčistených divokých skládkach, ktoré vyčistili občania
pracujúci na MOS avšak o pol hodiny po skontrolovaní už znova na danom vyčistenom
priestranstve boli odpadky, v ktorých sa našli aj preukazy s menami a tieto boli odovzdané
právnikovi obce za účelom ďalšieho konania.
K bodu 9.: Poslanec Minarčin za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 10.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19.50 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Mária Stuľaková

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

Mgr. Ľubomír Šinal

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

