Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia č. 5 obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci
zo dňa 10. 5. 2012

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
10.5.2012 prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné
uznesenia:
Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
potvrdilo
opätovne nesúhlasné stanovisko uznesenia č. 10/2012 zo zasadania OZ dňa 15.3.2012 .
Odvolanie Maroša Piskora k zmene využitia parcely CKN č. 372 v územnom pláne obce
v prospech obchodu a služieb bolo zamietnuté.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
upozorňuje
na základe žiadosti p. Margity Šipošovej o nájom priestorov na nutnosť zriadenia
meračov všetkých energií na vlastné náklady v týchto priestoroch.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 13/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zámer prenájmu priestorov v budove zdravotného strediska podľa zákona 138/1991 Zb.
podľa § 9 a odst. 9 písm. c z dôvodu hodného osobitného zreteľa v záujme udržania
zdravotného strediska v obci.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 14/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
a. ) ž i a d a
pozastaviť vývozu odpadu na pozemky v katastri obce
posudku.
Za: 6

Proti: 0

až do získania odborného

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
b. ) s c h v a ľ u j e
podanie podnetu pre podozrenie spáchania trestného činu príp. trestného prečinu na
neznámeho páchateľa za znečistenie životného prostredia v obci.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Mgr.Marcela Pčolinská
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
c.) r o z h o d l o

pozvať na stretnutie dotknutých vlastníkov parciel a bude ich informovať o vzniknutej
situácii.
Termín: do 15.5.2012
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
d.) r o z h o d l o
o zaslaní výpisu uznesenia z OZ č. 14/2012 zo dňa 10.5.2012 pre Bukóza Holding a.s.
Hencovce a Agrofyt s.r.o. Nižný Hrabovec.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 15/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
b e r i e na v e d o m i e
záznam z kontroly HK pokladne a pokladničných dokladov.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia č. 5 obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.5.2012 v budove KD

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie odvolania voči uzneseniu OZ – Maroš Piskor
3. Žiadosť o prenájom miestnosti – Margita Šipošová
4. Schválenie spôsobu prenájmu priestorov v budove zdravotného strediska
5. Informácia o znečistení pozemkov v katastri obce odpadom z Bukózy Holding
a.s. Hencovce
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 18.00 hod. a viedla starostka obce Mgr. Marcela
Pčolinská. Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol na návrh
starostky obce Nižný Hrabovec zmenený a doplnený o bod Záznam z kontroly HK obce.
Nový program bol poslancami OZ jednohlasne schválený.
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie odvolania voči uzneseniu OZ – Maroš Piskor
3. Žiadosť o prenájom miestnosti – Margita Šipošová
4. Schválenie spôsobu prenájmu priestorov v budove zdravotného strediska
5. Informácia o znečistení pozemkov v katastri obce odpadom z Bukózy Holding
a.s. Hencovce
6. Záznam hlavnej kontrolórky obce o kontrole
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Stašková Jana,
Ing. Kovaľ Jozef a za overovateľov zápisnice : Jonek Alojz a Borov Michal. Tento návrh
bol jednohlasne prijatý počtom 6 zo 6 prítomných.

K bodu 2. : Starostka obce predložila prítomným poslancom písomné odvolanie p.
Maroša Piskora voči uzneseniu č. 10/2012, v ktorom poslanci neschválili zmenu užívania
pôdy z obytnej zelene na plochu občianskej vybavenosti. Poslanci OZ však platnosť
uznesenia č. 10/2012 potvrdili a nezmenili. Jednohlasne hlasovali za platnosť uvedeného
uznesenia počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 3.: Starostka obce predložila prítomným poslancom písomnú žiadosť p. Margity
Šipošovej o prenájom priestoru na predajňu Galantéria. Poslanci doporučili upozorniť
listom o nutnosti zriadenia meračov všetkých energií ( plyn, voda, elektrina) na vlastné
náklady v týchto priestoroch. ( Priestory oproti kaderníctvu). Hlasovanie prebehlo
jednohlasne počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 4.: Poslanci v tomto bode schválili zámer prenájmu v budove zdravotného
strediska podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9 a odst. 9 písm.c z dôvodu
osobitného zreteľa v záujme udržania zdravotného strediska v obci. Tento zámer bol
jednohlasne počtom 6 zo 6 prítomných schválený.
K bodu 5.: Starostka obce informovala prítomných poslancov o skutočnosti, že na
pozemky v katastri obce Nižný Hrabovec vozia autá neidentifikovateľný odpad
z Bukózy Holding a.s. Hencovce bez súhlasu obce a vlastníkov pôdy. Je to šedo zelený
zapáchajúci kal. Z dôvodu znečistenia ovzdušia a pôdy, OZ k tomu prijalo negatívne
stanovisko. Uznesením č. 14/2012 schválilo podanie podnetu pre podozrenie spáchania
trestného činu, príp. trestného prečinu na neznámeho páchateľa za znečistenie životného
prostredia v obci. OZ sa rozhodlo pozvať dotknutých vlastníkov parciel na stretnutie na
Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci na deň 15.5.2012 a informovať ich o danej situácii.
Poslanci rozhodli o zaslaní výpisu uznesenia č. 14/2012 pre Bukózu Holding Hencovce
a Agrofyt s.r.o. Nižný Hrabovec. Za prijaté uznesenie hlasovali 5, proti 0, zdržal sa 1, zo
6 prítomných.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce p. Miklošová predložila prítomným poslancom
písomný záznam o kontrole pokladne a pokladničných dokladov, ktorý poslanci zobrali
jednohlasne na vedomie počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 7.: Poslankyňa PaedDr. Jana Stašková za návrhovú komisiu predniesla návrh
na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 8.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20.00 hod.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

Overovatelia zápisnice:

Michal Borov

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

Alojz Jonek

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

Zapísala: Kizlingová Marta

