Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 20.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 5. zasadnutí dňa 20.09.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu:
rekonštrukcia tried ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ 16 180,96 €
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

úprava parkoviska pri kultúrnom dome 15 000,00 €
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

úprava plochy pred bránou základnej školy 20 000,00 €
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

podložie a prístrešok na autobusovej zastávke oproti zdravotnému stredisku 5 000,00 €
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 25.09.2018

Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

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

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 25.09.2018

Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu HK Ing. Miklošovej o výsledku z finančnej kontroly
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 25.09.2018

Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižný Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 25.09.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20.09.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Použitie rezervného fondu
Návrh na rozpočtové opatrenia
Výsledok následnej finančnej kontroly
Zásady odmeňovania poslancov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol prítomnými poslancami Jánom
Ratajom, Martinom Dzurkom, Máriou Stuľakovou, Ing. Jurajom Minarčinom, Matúšom
Džuňom a Františkom Bujkom jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: František Bujko a Ján Rataj.
Návrh bol 6 prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Starostka obce predložila poslancom OZ faktúry a dôvodovú správu, týkajúce sa
úpravy tried v ZŠ na dočasnú prevádzku MŠ. Poslanci si pozreli fotodokumentáciu z tejto
rekonštrukcie tried. Ďalej informovala prítomných o úprave parkoviska pri kultúrnom dome.
Poslanec Dzurko navrhol upraviť plochu pred bránou školy a výmenou prístrešku na
autobusovej zastávke oproti zdravotnému stredisku. Poslanci schválili použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu tried v ZŠ na dočasné užívanie MŠ vo
výške 16 180,96 €, na parkovisko pri KD 15 000,00 €, úprava plochy pred ZŠ 20 000,00 €
a na výmenu prístrešku a opravu podložia na zastávke oproti ZS 5 000,00 €. Hlasovanie
prebehlo zvlášť za každú položku počtom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov.
K bodu 4.: V zmysle citovaného v bode 3. je potrebné vykonať úpravu rozpočtu obce.

Poslanci schválili rozpočtové opatrenia. Hlasovanie bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z kontroly
inventarizácie majetku za rok 2017. Poslanci v počte 6 zobrali správu HK na vedomie.
K bodu 6.: Starostka obce predložila poslancom Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Nižný Hrabovec, ktoré boli vypracované v zmysle novely zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prítomní hlasovali Za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0.
K bodu 7.:
Starostka obce informovala poslancov:
- rekonštrukciu MŠ (ak sa nič nezmení) bude robiť firma PLYNMONT Humenné, s.r.o., ktorá
podpísala zmluvu, ale táto bude ešte zaslaná na kontrolu na ministerstvo
- dokončila sa 3. etapa chodníkov
- zakúpilo sa auto na obecné účely, garáž a doplnil sa kamerový systém o 1 kameru
- zakúpili sa 2 ks stanov o rozmeroch 6 x 3 m
- na multifunkčné ihrisko boli zakúpené tyče a sieťka
- v rámci Kultúrneho leta boli v obci akcie: Juniáles pre dôchodcov, vystúpila hudobná
skupina Hur Care z Humenného, jedno nedeľné popoludnie patrilo Orchestru Východňare
a ženskej speváckej skupine Potoki, pre mladých vystúpil úspešný spevák Mafia Corner & DJ
Stylo a po ňom nasledovala diskotéka s Bastou Fix a DJ Oscarom, prvý septembrový víkend
potešila občanov speváčka Jadranka.
- krásna akcia bola „Špivanočki mojo“ a krst CD ŽSS Potoki
- prebieha petícia Odkalisko Poša
- v Bukóze sa uskutočnilo stretnutie starostov, boli im ukázané priestory firmy, informovali
ich o tom, že pália iba drevnú štiepku a uhlie
- uskutočnil sa tenisový turnaj
- mládež sa zúčastnila pivného festivalu, ktorý zorganizovala poslankyňa Stuľaková
- firma Metrostav, ktorá opravuje cestu, parkuje svoje stroje oproti cintorínu, ako odplatu za
to, vyasfaltuje pri cintoríne parkovisko
- pani Procová dala žiadosť o prijatie do zamestnania. Poslanci sa zhodli na tom, že obec sa
zapojila do projektov, kde je viazaná 5 % spoluúčasťou a v rozpočte už nie sú vyčlenené
financie na ďalšie pracovné miesto.

Poslanec Dzurko žiadal, aby MOS vysypávali koše po obci, nakoľko tie sú často plné.
Prístrešky na zastávkach sú špinavé, preto MOPS by mala viacej dozerať na dodržiavanie
poriadku v obci vo večerných hodinách. Občan Rapčo napáda svoju matku, vulgárne jej
nadáva, preto by mal byť prejednaný komisiou pre verejný poriadok.
K bodu 8.: Poslanec Bujko 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 a zasadnutie o 17.50 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

