Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 14.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 6. zasadnutí dňa 14.12.2017
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k návrhu viacročnému rozpočtu obce na
roky 2019-2020, v ktorom odporúča daný návrh schváliť
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.12.2017

Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rozpočet Obce Nižný Hrabovec na rok 2018 a viacročné rozpočty obce na roky 2019-2020
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.12.2017

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 067,77 € za účelom
zakúpenia panvice do Školskej jedálne pri ZŠ N. Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.12.2017

Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na I. polrok 2018 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Miklošovú vykonaním týchto kontrol
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.12.2017

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.12.2017 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti a úloh HK na I. polrok 2018
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 17.00 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.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Použitie rezervného fondu a rozpočtové opatrenia
Schválenie plánu kontrolnej činnosti a úloh HK na I. polrok 2018
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Nový program bol prítomnými poslancami Ing. Jurajom Minarčinom, Matúšom Džuňom,
Františkom Bujkom, Jánom Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou Stuľakovou jednohlasne
schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ing. Juraj Minarčin a Mária
Stuľaková. Návrh bol 6 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Ing. Miklošová predniesla stanovisko k predkladanému návrhu rozpočtu obce na
rok 2018 na prerokovanie, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy sú vo

výške 1 223 007,60 € a výdavky sú vo výške 1 223 007,60 €. Hlavná kontrolórka obce
odporučila OZ predložený návrh rozpočtu Obce Nižný Hrabovec na rok 2018 a návrh
viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020 schváliť. Poslanci v počte 6 zo 6 prítomných
zobrali stanovisko HK na vedomie.
K bodu 4.: Starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtu Obce Nižný Hrabovec na rok
2018 a viacročný rozpočet obce na roky 2019-2020. Prítomní 6 poslanci jednohlasne schválili
rozpočet Obce Nižný Hrabovec na rok 2018 a viacročný rozpočet obce na roky 2019-2020.
K bodu 5: Pani Štefanovová informovala o nákupe panvice do ŠJ pri ZŠ. Zákazku s nízkou
hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. získala firma Elektroservis VV s.r.o. s najnižšiou
cenou 3 235,20 €. Financovanie: použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 2 067,77 €, z ušetrených financií z cesty na cintorín 2 035,15 € a z úpravy kúrenia na
zdravotnom stredisku 32,62 €. Poslanci schválili použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu a rozpočtové opatrenia. Hlasovanie bolo vykonávané jednotlivo
s výsledkom Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti a úloh
hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. Poslancom schválili plán kontrolnej činnosti a zároveň
poverili Ing. Miklošovú vykonaním týchto úloh v počte hlasov 6 zo 6.
K bodu 7.:
- Starostka obce zrekapitulovala po jednotlivých mesiacoch celoročnú prácu a vykonané
akcie v obci. Taktiež oboznámila aj s prevládajúcim vandalizmom v obci.
- Poslanec Dzurko navrhuje, aby balíčky na Mikuláša dostali iba deti v MŠ a postihnuté deti
v obci. Z dôvodu, že pri odovzdávaní mikulášskych balíčkov je krik a hádky.
- Poslanec Bujko poukázal na čierne odoberanie vody na cintoríne.
K bodu 8.: Poslanec Minarčin za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 9.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť, popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov a zasadnutie
o 18.15 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

