Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 15.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 3. zasadnutí dňa 15.06.2017
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Miklošovej k návrhu záverečného účtu
Obce Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
záverečný účet Obce Nižný Hrabovec za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
73 710,68 €.
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 15/2017
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. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
plán kontrol hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Miklošovú vykonaním týchto kontrol.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce
Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správy z finančných kontrol HK obce Ing. Miklošovej vykonaných na OcÚ Nižný Hrabovec
Správu z finančnej kontroly v MŠ Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

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

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
- s predložením ŽoNFP na SO
Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak
relevantné)
Kód výzvy: OPLZ-P05-2017-1
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o projekte Zdravé komunity
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
so zvolaním verejného zhromaždenia
poveruje
starostku obce vykonať všetky potrebné úkony spojené so zabezpečením verejného
zhromaždenia
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok Obce Nižný Hrabovec parc. 429
orná pôda vo výmere 1715 m2 zapísaný na LV 810 k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného
osobitného zreteľa: pozemok leží mimo intravilánu obce, nemá prístupovú cestu a tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.06.2017 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016
4. Záverečný účet obce za rok 2016
5. Úprava rozpočtu na rok 2017
6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2017
7. Správa z vykonaných kontrol HK
8. Projekt „Rómske hliadky“
9. Informácia – Zdravé komunity
10. Žiadosť občanov o zvolanie verejného zhromaždenia
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.
14.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016
Úprava rozpočtu na rok 2017
Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2017
Správa z vykonaných kontrol HK
Projekt „Miestne občianske poriadkové služby“
Informácia – Zdravé komunity
Žiadosť občanov o zvolanie verejného zhromaždenia
Žiadosť o prenájom pozemku
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Nový program bol prítomnými poslancami PaedDr. Janou Staškovou, Matúšom Džuňom,
Jánom Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková a Ján
Rataj. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.

K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2016. V zmysle § 16 ods. 10 zák. č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2016 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 5 z 5 prítomných poslancov zobrali odborné
stanovisko HK na vedomie.
K bodu 4.: Poslanci OZ na základe odporúčania hlavnej kontrolórky schválili záverečný účet
Obce Nižný Hrabovec za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Taktiež schválili
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 73 710,68
€ s počtom hlasov 5 z 5.
K bodu 5.: Pani Štefanovová informovala poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce:
- navýšenie príjmov o 8 782,00 €
- vo výdavkovej časti v celkovej výške 8 782,00 €: mzdy a odvody pre TSP a TP, vodné
a stočné, správa a údržba ciest, príspevok na MAS, nakladanie s odpadovými vodami (viď
príloha). 5 prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenia jednohlasne. Hlasovanie bolo
vykonávané jednotlivo za každé rozpočtové opatrenie.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti
a úlohami hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. Prítomní 5 poslanci schválili cit. plán
kontrolnej činnosti a zároveň poverili Ing. Miklošovú vykonaním týchto kontrol.
K bodu 7.: Ing. Miklošová predložila poslancom správy z vykonaných finančných kontrol na
Obci Nižný Hrabovec. Kontrolované boli dodávateľské faktúry za obdobie III. a IV. štvrťrok
2016 a pokladňa január – apríl 2017. Ďalšia finančná kontrola bola vykonaná v MŠ Nižný
Hrabovec. Prítomní 5 poslanci zobrali správy z vykonaných finančných kontrol na vedomie.
K bodu 8.: Starostka obce informovala o projekte Miestne občianske a poriadkové služby
v obci Nižný Hrabovec. Do práce na tento projekt by boli prijatí 8 pracovníci na polovičný
úväzok. Miestna občianska poriadková služba v súčinnosti s Policajným zborom SR bude
zabezpečovať najmä: ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov,
prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného
majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatých obyvateľov
obce a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu
protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu. 5 poslanci
jednohlasne súhlasili s predložením ŽoNFP na SO projekt Miestne občianske poriadkové
služby v obci Nižný Hrabovec s 5 % spolufinancovaním projektu obcou ako aj s
financovaním neoprávnených výdavkov projektu.
K bodu 9.: Poslanci sa oboznámili s listom štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny
ohľadne projektu „Zdravé komunity“. Prítomní 5 poslanci zobrali list na vedomie.
K bodu 10.:

Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou o zvolanie verejného

zhromaždenia z dôvodu veľkého znečisťovania popolčekom a sadzami pochádzajúcimi
z Bukózy. Starostka odporučila poslancom schváliť zvolanie verejného zhromaždenia.
Starostovia 9 dotknutých obcí sa stretávajú každé 3 mesiace v Bukóze, a.s., apelujú na
vedenie firmy, no zatiaľ nedochádza k žiadnemu zlepšeniu.
Poslanec Dzurko navrhol, aby sa starostka obce stretla s vedením Bukózy a spoločne dohodli
termín verejného zhromaždenia. Obec nemá vlastnú ČOV, nechce sa sporiť s Bukózou, treba
hľadať riešenie.
Pán Babjak - Bukóza nás nemôže strašiť, že zatvorí ČOV. Prvoradé je zdravie občanov, sú tu
astmy, alergie. Bukózu netreba informovať, len pozvať, aby sa nemohli pripraviť.
Starostka – úmyselne niekto páli odpad pri Ondave. Občania pália aj plasty, hoci sa zberajú
zdarma. Poukázala na odpad v „Trecej debri“, kto si tam donesie fľaše, mal by ich so sebou aj
zobrať späť.
JUDr. Mašlej doporučuje zvolať zhromaždenie. Je tu smrad a popolček, ale treba mať
argumenty. Bukóza musí byť informovaná o pripravovanom zvolaní verejného zhromaždenia.
Zástupca starostky Rataj – ani ten smrad nám tak nevadí, ako popolček.
Poslanci v počte 5 z 5 súhlasili so zvolaním verejného zhromaždenia a poverili starostku obce
vykonať všetky potrebné úkony spojené so zabezpečením verejného zhromaždenia.
K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť pani Popríkovej o prenájom
pozemku parc. 429 zapísaná na LV 810 k.ú. Nižný Hrabovec, ktorá sa o túto parcelu stará
a kosí ju. Keďže sa breh prepadáva do potoka, sama vysadila stromy za účelom jeho
spevnenia. V potoku a na pozemku vznikajú divoké skládky, ktoré ona likviduje. Obecné
zastupiteľstvo ho zaraďuje medzi parcely hodné osobitného zreteľa, keďže pozemok leží
mimo intravilánu obce, nemá prístupovú cestu a tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu. Poslanci hlasovali Za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0.
K bodu 12.:
Poslanec Dzurko: – navrhuje do ďalšieho zasadnutia OZ vypracovať zoznam najväčších
a dlhodobých neplatičov DzN a poplatkov
- naplánovať na budúci rok realizáciu výťahu na zdravotnom stredisku
- pri rekonštrukcii chodníkov myslieť na odtok dažďovej vody
do kanála
Starostka obce: - boli osadené 2 malé a 1 veľký prístrešok na autobusové zastávky
- v celej obci bola vyčistená kanalizácia
- boli podané žiadosti o NFP: Zníženie energetickej hospodárnosti
MŠ Nižný Hrabovec
Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového
systému
Miestne občianske poriadkové služby v obci
Vybavenie odborných učební v ZŠ
- v obci boli osadené nové lavičky v počte 5 ks
- dňa 14.6.2017 našu obec navštívila TV JOJ
- do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľka MŠ sa nikto
neprihlásil
- pekná akcia Deň matiek, kedy sa okrem detí MŠ a ZŠ predstavilo aj
divadlo Na doske z Prešova s divadelnou hrou Rysavá jalovica
- z príležitosti Dňa detí boli rôzne hry a atrakcie na školskom dvore a ihrisku
- momentálne sa pracuje na projekte na rekonštrukciu chodníkov

Poslankyňa Stuľaková pozvala poslancov na Zapálenie vatry.
Občan Ondrej Palenčík – je neprehľadná križovatka pri GVP, bolo by dobré umiestniť
zrkadlo.
K bodu 13.: Poslankyňa PaedDr. Jana Stašková za návrhovú komisiu predniesla 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 18.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

