Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 16.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 2. zasadnutí dňa 16.03.2017
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program: Kvalita
životného prostredia, Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ku projektu s názvom:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec
Výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany obce je 5% t.j. 13 290,31 € z
celkových oprávnených výdavkov projektu 265 806,11 €.

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Zameranie činnosti pre Obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu integrovaného záchranného
systému a civilného núdzového plánovania v roku 2017
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 16.03.2017 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočtové opatrenia
4. Schválenie predloženia žiadosti o NFP ku projektu – Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy Materskej školy v Nižnom Hrabovci
5. Zameranie činnosti pre Obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu
integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku 2017
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol poslancami Jánom Ratajom,
Martinom Dzurkom, Máriou Stuľakovou, Ing. Jurajom Minarčinom a Matúšom Džuňom
jednomyseľne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Mária Stuľaková a Matúš
Džuňa. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov o potrebe úpravy rozpočtu vo výške
7241,00 € z dôvodu spolufinancovania „Projektu na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách na zriadenie a technické vybavenie učební: biologicko/chemická
učebňa a polytechnická učebňa“ so spoluúčasťou obce 5 % v sume 5 801,00 € v zmysle
uznesenia OZ Nižný Hrabovec č. 1/2017, za spísanie žiadosti 720,00 € a spracovanie
verejného obstarania 720,00 €.). Za jednotlivé rozpočtové opatrenia poslanci hlasovali
jednotlivo. Každé rozpočtové opatrenie bolo schválené s počtom hlasov 5 z 5.
K bodu 4.: Starostka obce informovala prítomných poslancov o vyhlásenej výzve na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok NFP na sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program: Kvalita životného prostredia, Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru. Obec sa plánuje zapojiť do projektu s názvom: Zvýšenie energetickej hospodárnosti
Materskej školy v obci Nižný Hrabovec. Výška maximálneho celkového spolufinancovania

zo strany obce bude 5%, t. j. 13 290,31 € z celkových oprávnených výdavkov projektu
265 806,11 €. Výška neoprávnených výdavkov projektu je 0 €. Hlasovanie bolo: Za: 5, Zdržal
sa: 0, Proti: 0.
K bodu 5.: Starostka obce predložila poslancom dokument Zameranie činnosti pre obec Nižný
Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového
plánovania v roku 2017. Poslanci schválili vyššie uvedené zameranie činnosti v počte 5 z 5.
K bodu 6.:
- Poslanec Dzurko poukázal na neusporiadané umiestnenie hrobových miest na cintoríne,
v budúcnosti by bolo vhodné sa zaoberať aj touto otázkou.
- Zástupca starostky p. Rataj navrhol zrezať stromy pri potoku pri ZŠ a poslanec Dzurko
navrhol zrezať platan v škôlke alebo orezať na ňom suché konáre.
- Poslanec Ing. Minarčin pripomienkoval, že pozemok pri rómskej osade vlastní Pasienkové
spoločenstvo v Nižnom Hrabovci, ktoré tento pozemok prenajalo súkromnej osobe. Táto sa
sťažuje, že si platí za prenájom, pričom na tomto pozemku je umiestnený kontajner, v okolí
ktorého sa nachádzajú rozsypané smetí. Z tohto dôvodu nájomca žiada o premiestnenie
kontajnera z daného pozemku.
- Ing. Miklošová predniesla požiadavku pani Ing. Aleny Miklošovej, aby bol zrušený
žetónový zber TKO alebo pre občanov, ktorí majú záujem o všetky vývozy v roku, zaviesť
nálepkový systém na smetných nádobách.
K bodu 7.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 8.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.15 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

