Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 8.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 08.11.2012
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
predložený návrh zmluvy na odpredaj akcií VVS ISIN SK 1110005180 v počte 9553 ks
v kúpnej cene 31 715,96 €
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
odvoláva
obecnú radu na základe § 14 ods. 2 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie rozhodujúcich politických strán obce
zastúpených v obecnom zastupiteľstve.

Za: 4

Proti: 3

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
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Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
1. komisiu pre voľbu obecnej rady v zložení: JUDr. Mašlej, Minarčinová, Štefanovová
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
2. obecnú radu v zložení : Alojz Jonek - počet hlasov 5
Katarína Špallerová – počet hlasov 4
Ing. Jozef Kovaľ – zástupca starostky
Výsledky hlasovania o zložení obecnej rady viď v prílohe.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2011/2012 a hospodárení za rok 2011 v Základnej škole Nižný Hrabovec
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
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Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
informácie o výsledkoch z kontrol hlavnej kontrolórky obce Ing. Miklošovej
1. Správa z následnej finančnej kontroly zameranej na dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru v obci Nižný Hrabovec za rok 2011
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2013
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zmenu organizačnej štruktúry obce Nižný Hrabovec na základe Organizačného
poriadku OcÚ Nižný Hrabovec nasledovne: pre pracovníčku Minarčinovú Alenu
úväzok 60% - matrikárka , úväzok 40 % - referent OcÚ.
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Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
komisiu pre výberové konanie na pozíciu samostatný referent obce v zložení: Mgr.
Marcela Pčolinská, Katarína Špallerová, PaedDr. Jana Stašková, Alena Minarčinová,
Marta Kizlingová
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
delegovanie členov Rady školy v Základnej škole v Nižnom Hrabovci z radov poslancov:
Katarína Špallerová, Alojz Jonek, za obec Pavol Žultko, Alena Piskorová
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Zápisnica
zo zasadnutia č. 9 obecného zastupiteľstva konaného
dňa 8.11. 2012 v budove KD

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návrhu zmluvy na odpredaji akcií VVS
Návrh na odvolanie členov obecnej rady a následná voľba nových členov obecnej
rady
5. Informácia o Správe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2011/2012 a hospodárení za rok 2011
6. Informácia o výsledkoch kontrol HK obce
7. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2013
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
K bodu 1. Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 hod. a viedla starostka obce Mgr. Marcela
Pčolinská. Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol na návrh
poslancov Ing. Šalatu, PaedDr. Staškovej zmenený a doplnený. Nový program bol
poslancami OZ jednohlasne schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návrhu zmluvy na odpredaj akcií VVS
Návrh na odvolanie členov obecnej rady
Schválenie komisie pre voľbu obecnej rady a voľba novej obecnej rady
Informácia o Správe a výsledkoch výchovno-vzdelavácej činnosti za školský rok
2011/2012 a hospodárení za rok 2011
7. Informácia o výsledkoch kontrol HK obce
8. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2013
9. Návrh zmeny organizačnej štruktúry obecného úradu
10. Schválenie komisie pre výberové konanie na pozíciu samostatný referent OcÚ
11. Delegovanie členov do Rady školy v ZŠ Nižný Hrabovec
12. Rôzne
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13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Na návrh starostky boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková,
Martin Dzurko a za overovateľov zápisnice: Ing. Milan Šalata, Michal Borov.
K bodu 2.: Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z predchádzajúceho OZ
boli splnené.
K bodu 3.: Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh zmluvy na odpredaj
akcií VVS, ktorých vlastníkom je obec ISIN 1110005180 v počte 9 553 ks v kúpnej cene
31 715,96 €. Návrh zmluvy bol schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 4.: V tomto bode starostka obce predložila návrh na odvolanie obecnej rady na
základe § 14 ods. 2 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie rozhodujúcich politických strán obce
zastúpených v obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie :

Za: 4

Proti 3

Zdržal sa : 0

K bodu 5.: V tomto bode OZ schválilo komisiu pre voľbu obecnej rady v zložení JUDr.
Jozef Mašlej, p. Minarčinová, p. Štefanovová. Komisia bola schválená počtom hlasov 7
zo 7 prítomných. V tajnom hlasovaní boli za členov novej obecnej rady zvolení poslanci:
p. Alojz Jonek - počet hlasov 5,
p. Katarína Špallerová - počet hlasov 4,
Ing. Jozef Kovaľ je členom obecnej rady ako zástupca starostky obce ( zákon 369/1990
§ 13 b (2)
Výsledky hlasovania o zložení obecnej rady viď v prílohe.
K bodu 6.: Starostka obce informovala prítomných so Správou o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 a hospodárení
za rok 2011 v Základnej škole Nižný Hrabovec, ktorú poslanci zobrali na vedomie
jednohlasne počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 7.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predložila prítomným Správu
z následnej finančnej kontroly zameranej na dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v obci Nižný Hrabovec za rok 2011 a Správu z vykonanej následnej
finančnej kontroly inventarizácie majetku, ktoré poslanci zobrali jednohlasne na
vedomie počtom 7 zo 7 prítomných.
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K bodu 8.: V tomto bode zo strany poslancov boli podané ústne pripomienky
k pripravovanému návrhu rozpočtu na rok 2013, o ktorom informovala p. Štefanovová.
Tieto pripomienky p. Štefanovová zaznamenala a budú zapracované do návrhu
rozpočtu na rok 2013 na nasledujúce zasadnutie OZ . Poslanci ich zobrali na vedomie
počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 9.: V tomto bode starostka obce predložila poslancom zmenu organizačnej
štruktúry obce t.j. personálne zmeny v dôsledku toho, že do dôchodku odišla matrikárka
obce, pracovníčka p. Minarčinová bude mať 60 % úväzok na matrike ( má právoplatné
osvedčenie na túto funkciu ) a 40 % úväzok na obecnom úrade ako samostatný
referent. Poslanci tento bod schválili jednohlasne počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 10.: V tomto bode poslanci prediskutovali viacero návrhov na zloženie komisie
pre výberové konanie na pozíciu samostatný referent obce. Schválili komisiu v zložení
Mgr. Marcela Pčolinská, PaedDr. Jana Stašková, p. Katarína Špallerová, p.
Minarčinová, p. Kizlingová.
Hlasovanie: Za : 6

Proti: 0

Zdržal sa : 1

K bodu 11.: Z dôvodu, že v tomto období skončilo funkčné obdobie Rady školy
Základnej školy v Nižnom Hrabovci, poslanci delegovali na ďalšie obdobie z radov
poslancov p. Katarínu Špallerovú, p. Alojza Joneka a za obec p. Pavla Žultka a p.
Alenu Piskorovú. Hlasovanie bolo jednohlasné 7 zo 7 prítomných.
K bodu 12.:
- starostka obce informovala prítomných o nutnosti zrezania konára stromu
(platana ) v areáli materskej školy, z dôvodu možnosti ohrozenia života detí
a zrezania suchých konárov lipy v parku pri kaštieli
- starostka obce informovala aj komisiu pre verejný poriadok o sťažnosti p.
Horváthovej na prevísajúce konáre orecha zo strany susedov na strechu jej
rodinného domu
- poslanec M. Dzurko navrhoval v budúcnosti opravu mostov cez potok z dôvodov
bezpečnosti ( v časti obce pred kostolom)
- poslanec Ing. Kovaľ upozornil na nevyhovujúci stav železnej lávky cez potok do
areálu materskej školy
K bodu 13.: Poslankyňa PaedDr. Jana Stašková za návrhovú komisiu predniesla návrh
na uznesenie, ktorý bol poslancami OZ jednohlasne schválený počtom 7 zo 7
prítomných.
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K bodu 14.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka
obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 19. 00 hod. ukončila.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Milan Šalata.........................................
Michal Borov...............................................
Zapísala: Marta Kizlingová

