Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 17.03.2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 17.03.2016 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

požiadavky lekárov ordinujúcich na ZS Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

správy HK z vykonaných finančných kontrol v TJ Družstevník Nižný Hrabovec a TJ Roma
Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný Hrabovec 2016-2021
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zriadenie detského ihriska vedľa kultúrneho domu na parc. 1/1 zap. na LV 810
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

oznámenie Alojza Joneka – ALMA, Nižný Hrabovec 73, 094 21, o uvoľnení obecných
priestorov v budove s. č. 153
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

žiadosti o prenájom priestorov v budove s. č. 153

a

nesúhlasí

s prenájmom uvoľnených priestorov v budove s. č. 153 z dôvodu využitia týchto priestorov
pre účely obce
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

oznámenie firmy GURPAL s.r.o. a firmy Ing. Jozef VARGA V-PERFEKT
o umiestnení reklamy
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť Andreja Gažiho o prijatie do zamestnania

ukladá
predsedovi komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a kultúru Jane Staškovej preveriť na
ÚPSVaR podmienky a možnosť zamestnania sa Andreja Gažiho prostredníctvom projektov
T: 22.03.2016
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 18/2015
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. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
opravu asfaltového krytu miestnej komunikácie od s. č. 267 smerom ku gréckokatolíckemu
chrámu Zoslania Svätého Ducha po s. č. 193
a

ukladá

poslancovi Kovaľovi zabezpečiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu s položkovitým
rozpočtom na uskutočnenie opravy asfaltového krytu miestnej komunikácie od s. č. 267
smerom ku gréckokatolíckemu chrámu Zoslania Svätého Ducha po s. č. 193
T: do 31.03.2016
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zakúpenie fotopascí a ich rozmiestnenie v katastri obce
ukladá
poslancovi Bujkovi zistiť druh fotopascí vyhovujúcich pre podmienky obce za účelom
zamedzenia vzniku divokých skládok v katastri obce
T: do 31.03.2016
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
ukladá
pracovníkom OÚ Nižný Hrabovec prerokovať s MUDr. Rusičovou vzniknuté podlžnosti t. j.
neuhradené poplatky za energie, vodu a TKO za obdobie od X. 2015 do II. 2016

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 17.03.2016 v budove KD

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Požiadavky lekárov
4. TJ Roma a TJ Družstevník
5. VZN obce Nižný Hrabovec č. 1/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Obec Nižný Hrabovec
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný Hrabovec 2016-2021
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec
na roky 2015-2024
8. Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
9. Uvoľnené obecné priestory
10. Žiadosti o prenájom priestorov
11. Oznámenie o umiestnení reklamy
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. 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. Požiadavky lekárov
4. TJ Roma a TJ Družstevník
5. VZN obce Nižný Hrabovec č. 1/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Obec Nižný Hrabovec
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný Hrabovec 2016-2021
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec
na roky 2015-2024
8. Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
9. Detské ihrisko
10. Uvoľnené obecné priestory

11.
12.
13.
14.
15.

Žiadosti o prenájom priestorov
Oznámenie o umiestnení reklamy
Rôzne
Návrh na uznesenie
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: PaedDr. Jana Stašková a Mária
Stuľaková, za overovateľov zápisnice: Ján Rataj a František Bujko. Návrh bol 7 poslancami
schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Starostka obce oboznámila poslancov s požiadavkami lekárov ordinujúcich na
tunajšom zdravotnom stredisku. Lekári požadujú zmenu vykurovania na ZS z gamatiek na
ústredné kúrenie. Poslanec Rataj uviedol, že tohto roku sú požiadavky lekárov neaktuálne.
Nové ústredné kúrenie by prichádzalo do úvahy až na budúci rok, kedy by ho bolo možné
zahrnúť do rozpočtu na rok 2017. Prítomní poslanci zobrali informáciu na vedomie.
K bodu 4.: Na zasadnutie OZ boli pozvaní aj zástupcovia TJ Družstevník Nižný Hrabovec
a TJ Roma Nižný Hrabovec. Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová informovala
o kontrolách v oboch TJ. V týchto kontrolovaných subjektoch došlo k porušeniu Zák. č.
583/2004 Z. z., Zák. č. 431/2002 Z.z. a Zák. č. 502/2001 Z. z.. Prítomní poslanci zobrali obe
správy HK na vedomie.
K bodu 5.: Starostka obce predložila poslancom VZN obce Nižný Hrabovec č. 1/2016
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec. 7 prítomní poslanci schválili dané VZN.
K bodu 6.: Poslanci OZ boli oboznámení s Komunitným plánom sociálnych služieb obce
Nižný Hrabovec 2016-2021 a na základe toho 7 poslanci plán jednohlasne schválili.
K bodu 7.: Poslanci OZ obdržali Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný
Hrabovec na roky 2015-2024. Po prediskutovaní plán schválili v počte 7 zo 7.
K bodu 8.: Starostka obce predložila poslancom Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na
úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Prítomní 7 poslanci tento plán jednohlasne schválili.
K bodu 9.: Starostka obce informovala poslancov o zriadení detského ihriska vedľa
kultúrneho domu na parc. 1/1 zap. na LV 810 k.ú. Nižný Hrabovec. Poslanci v počte 7 zo 7
detské ihrisko schválili.
K bodu 10.: Starostka obce oboznámila poslancov s listom p. Alojza Joneka o uvoľnení
obecných priestorov. Poslanci po prediskutovaní sa zhodli na tom, že tieto priestory sa zatiaľ
nebudú prenajímať a obec bude využívať na obecné účely.

K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom žiadosti: Romana Gažiho, Mareka Janočka
a Vojtecha Gažiho, ktorí majú záujem o prenájom priestorov v budove s. č. 153. Prítomní
7 poslanci na základe vyššie uvedeného (v bode 10.) neschválili prenájom týchto priestorov.
K bodu 12.: Starostka oboznámila poslancov s oznámením firmy GURPAL s.r.o., Vranov
n. T. a firmy Ing. Jozef Varga V-PERFEKT, Vranov n. T. o umiestnení reklamy. Poslanci
zobrali oznámenia na vedomie.
K bodu 13.:
- Na Obec Nižný Hrabovec bola doručená žiadosť Andreja Gažiho o prijatie do zamestnania.
Poslanci po prediskutovaní uložili predsedovi komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a kultúru Jane Staškovej preveriť na ÚPSVaR podmienky a možnosť zamestnania sa Andreja
Gažiho prostredníctvom projektov. Poslanci neschválili žiadosť o zamestnanie Andreja
Gažiho na Obci Nižný Hrabovec v počte 7 zo 7.
Poslanec Kovaľ pripomenul zlý stav miestnej komunikácie pred gréckokatolíckym
chrámom, ktorú treba opraviť. Poslanci v počte 7 zo 7 schválili opravu tejto miestnej
komunikácie. OZ uložilo poslancovi Ing. Kovaľovi zabezpečiť zjednodušenú projektovú
dokumentáciu s položkovitým rozpočtom na uskutočnenie opravy asfaltového krytu miestnej
komunikácie od s. č. 267 smerom ku gréckokatolíckemu chrámu Zoslania Svätého Ducha po
s. č. 193. Termín do 31.3.2016.
Starostka obce informovala poslancov o pretrvávajúcom probléme divokých skládok
a o potrebe umiestniť na tieto miesta fotopasce. Poslanci OZ v počte 7 schválili zakúpenie
fotopascí a uložili poslancovi Bujkovi zistiť druh fotopasce, ktorý by vyhovoval obecným
podmienkam. Termín do 31.3.2016.
- Starostka obce predniesla poslancom informáciu, že MUDr. Rusičová doposiaľ neuhradila
za obdobie od X. 2015 do II. 2016 poplatok za energie, vodu a TKO. Nakoľko v ordinácii
zubného lekára prasklo potrubie, ordinácia MUDr. Rusičovej bola vytopená. Oprava týchto
priestorov stála obec 3800,00 €, z čoho poisťovňa obci uhradila iba 380,00 €. MUDr.
Rusičová za túto dobu ordinovala v náhradných priestoroch, ktoré jej obec poskytla. 7
poslanci uložili pracovníkom obce predvolať MUDr. Rusičovú, aby za účasti predsedu
komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a kultúru Staškovej, JUDr. Mašleja a starostky obce,
jej boli vysvetlené povinnosti a záväzky v zmysle nájomnej zmluvy.
- Občan Babjak požiadal poslancov obce o vyjadrenie sa k Bukóze. Poukázal na popolček
a škodlivé prostredie, v ktorom žijeme, že Bukóza si urobila z obce Nižný Hrabovec
odpadkový kôš. Starostka obce informovala, že na rokovaní ZMOVR sa riešila otázka vplyvu
Bukózy na životné prostredie. Bola vznesená požiadavka zo strany ZMOVR, aby sa
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Bukózy, starostov dotknutých obcí a zástupcov úradov
životného prostredia. Ďalej poukázal na odpadky „na klinku“ pri výpadovke. Taktiež na
rýchlo jazdiace kamióny po výpadovke. Poslanci zobrali uvedené pripomienky na vedomie.
K bodu 14.: Poslankyňa Stašková, za návrhovú komisiu, predniesla 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 v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Rataj

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

František Bujko

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

