Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 14.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 4. zasadnutí dňa 14.06.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Miklošovej k návrhu záverečného účtu
Obce Nižný Hrabovec za rok 2017
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
záverečný účet Obce Nižný Hrabovec za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
78 229,50 €
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a poveruje hlavnú
kontrolórku obce Ing. Miklošovú vykonaním týchto kontrol
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správy z finančných kontrol HK obce Ing. Miklošovej
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižný Hrabovec: 7
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Nižný Hrabovec takto: plný úväzok
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
opravu dvoch tried v ZŠ na dočasné užívanie pre MŠ
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 19/2018
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
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na

vedomie

žiadosť firmy Hippospring s.r.o., Jasenov 323, o prenájom pozemkov parc. č. 426 orná pôda
vo výmere 2262 m2, parc. č. 429 orná pôda vo výmere 1715 m2 zapísaných na LV 810 k. ú.
Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 19.06.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.06.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2018
6. Informácia o výsledku z kontrol HK obce
7. Určenie úväzku starostu obce na budúce funkčné obdobie
8. Určenie počtu poslancov na budúce funkčné obdobie
9. Žiadosť o prenájom pozemkov
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2018
6. Informácia o výsledku z kontrol HK obce
7. Určenie úväzku starostu obce na budúce funkčné obdobie
8. Určenie počtu poslancov na budúce funkčné obdobie
9. Opravu dvoch tried v ZŠ na dočasné užívanie pre MŠ
10. Rozpočtové opatrenia
11. Žiadosť o prenájom pozemkov
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Program a doplnené body programu č. 9. a 10. boli prítomnými poslancami PaedDr. Janou
Staškovou, Ing. Jurajom Minarčinom, Jánom Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou
Stuľakovou jednohlasne schválené. Hlasovanie za program a doplnené body programu
prebehlo jednotlivo.

Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: PaedDr. Jana Stašková a Ing.
Juraj Minarčin. Návrh bol 5 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sa
priebežne plnia.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predložila odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2017. V zmysle § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila OZ uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2017 výrokom:
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Prítomní 5 poslanci zobrali na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
K bodu 4.: Prítomní 5 poslanci OZ schválili záverečný účet Obce Nižný Hrabovec za rok
2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Počtom hlasov 5 z 5 schválili použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 78 229,50 €.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti
a úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018. Poslanci v počte 5 z 5 prítomných schválili
Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a poverili hlavnú
kontrolórku obce Ing. Miklošovú vykonaním týchto kontrol.
K bodu 6.: Ing. Miklošová oboznámila poslancov s vykonanými kontrolami na OcÚ Nižný
Hrabovec. Kontroly boli zamerané na dodávateľské faktúry za III. a IV. štvrťrok 2017
a kontrolu pokladne a pokladničných dokladov za obdobie január – apríl 2018. Prítomní 5
poslanci zobrali správy na vedomie.
K bodu 7.: Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby je povinnosťou OZ určiť počet
poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Poslanci určili na volebné obdobie 2018-2022
počet poslancov 7. Hlasovanie bolo: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 8.: V súlade s blížiacim sa termínom komunálnych volieb OZ je povinné určiť rozsah
výkonu funkcie starostu. Poslanci určili na výkon funkcie starostu na volebné obdobie 20182022 plný úväzok počtom hlasov Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 9.: Starostka obce oboznámila poslancov s poskytnutým NFP na Zvýšenie
energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Nižný Hrabovec do výšky 251 166,80 €.
Na obdobie rekonštrukcie MŠ je potrebné presunúť dočasne prevádzku MŠ do budovy ZŠ.
Z tohto dôvodu treba opraviť a pripraviť dve triedy a toalety pre deti materskej školy. Poslanci
jednohlasne v počte 5 z 5 schválili opravu tried a toaliet.
K bodu 10.: Z vyššie uvedeného je potrebné vykonať úpravu rozpočtu a to: presunúť
finančné prostriedky z položky estetizácia obce: dvere na Dome smútku na položku oprava
tried v ZŠ na dočasné užívanie MŠ. Poslanci schválili rozpočtové opatrenia. Hlasovanie bolo
vykonávané jednotlivo s výsledkom Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 11.: Starostka obce predložila poslancom žiadosť firmy Hippospring s.r.o., Jasenov
323 o prenájom pozemkov zapísaných na LV 810 k. ú. Nižný Hrabovec parc. č. 426 orná pôda
vo vým. 2262 m2, parc. č. 429 orná pôda vo vým. 1715 m2. Prítomní 5 poslanci zobrali
žiadosť na vedomie.

K bodu 12.:
- Občan Jaroslav Novosiadly žiadal poslancov o opravu miestnej komunikácie na ulici pred
jeho domom s. č. 123.
Starostka zrekapitulovala prácu v obci za obdobie od apríla:
- zrekonštruovali sa toalety v kultúrnom dome
- opravili sa výtlky na miestnych komunikáciách v obci
- začalo sa s rekonštrukciou chodníkov
- opravilo sa prasknuté potrubie vody cez park k MŠ
- z kultúrnych akcií: Zapálenie vatry a Deň detí. Pripravujeme kultúrne leto, ktoré začne
vystúpením hudobnej skupiny HUR CARE (8.7.2018), Potoky a dychovka Východňare
(5.8.2018), Mafia Corner spojené s diskotékou (11.8.2018, podujatie sponzoruje Bukóza –
1500 € a 500 € Zeocem na ozvučenie a osvetlenie), Jadranka (2.9.2018).
- zapojili sme sa do malého projektu ekologickej obnovy – úprava parku pri kaštieli
- obci bola poskytnutá dotácia Ministerstvom financií SR na rekonštrukciu obecnej budovy
vo výške 15 000 €
- v januári 2017 sme sa zapojili do projektu na rekonštrukciu a modernizáciu 2 tried:
polytechnická a biologicko-chemická učebňa. Bolo nám oznámené, že ZŠ má schválených
111.000 €
Poslankyňa Stuľaková – upozornila, že na multifunkčnom ihrisku je potrebné vymeniť tyčky
– držiaky na sieťku a nakloniť svetlo.
K bodu 13.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.45 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

