Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 05.04.2018

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 3. zasadnutí dňa 05.04.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
na udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch v obci Nižný Hrabovec – 3. etapa použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 5 586,71 €
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 10.04.2018

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami:
Príjmy:
Rozpočtové opatrenie č. 7
Presun z Rezervného fondu 5 586,71 €

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výdavky:
Rozpočtové opatrenie č. 8
Navýšenie kapitálových výdavkov na udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch:
navýšenie z 30 000,00 € na 35 586,71 € podľa vysúťaženia – použitie rezervného fondu
v sume 5 586,71 €
Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 10.04.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05.04.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch v obci Nižný Hrabovec – 3. etapa
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.05 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Pani starostka privítala Mgr. Petra Pčolinského, poslanca NR SR. Oboznámila prítomných
s programom rokovania, ktorý bol na jej návrh zmenený a doplnený:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch v obci Nižný Hrabovec – 3. etapa
Rozpočtové opatrenia
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. Poslankyňa PaedDr. Jana Stašková prišla na zasadnutie OZ o 16.10 hod.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Matúš Džuňa a František
Bujko. Návrh bol 6 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s výsledkom verejného obstarávania na
udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkoch v obci Nižný Hrabovec – 3. etapa. Do výzvy sa

prihlásilo 5 firiem.

Najnižšiu cenovú ponuku vo výške 35 586,71 € predložila firma

Inžinierske stavby, a. s., Košice. V rozpočte na rok 2018 na rekonštrukciu chodníkov je 30 000 €,
preto bolo potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 5 586,71
€. Po prediskutovaní poslancami OZ a pripomienkach Mgr. Petra Pčolinského nasledovalo
hlasovanie. Za použitie financií z Rezervného fondu hlasovali: PaedDr. Stašková, Ing. Minarčin,
Džuňa, Bujko, Rataj, Dzurko a Stuľaková.

K bodu 4.: Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné vykonať úpravu rozpočtu a to presun
finančných prostriedkov na udržiavacie práce na jestvujúcich chodníkov. Poslanci
jednohlasne 7 zo 7 prítomných schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
a rozpočtové opatrenia. Hlasovanie bolo vykonávané jednotlivo.
K bodu 5.:
Mgr. Peter Pčolinský vystúpil s pripomienkami ohľadne verejného obstarávania k zákazke
Obecný úrad – toalety. Medzi prítomnými prebehla diskusia.
Starostka obce informovala poslancov o záplavách v obci dňa 1.4.2018.
p. Bujko – žiadal, aby MOS vyčistili kanál na Osiči.
K bodu 6.: Poslanec Bujko za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 7.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.30 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

