Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 05.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 8. zasadnutí dňa 05.12.2018
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročnému rozpočtu obce
na roky 2020-2021, v ktorom odporúča daný návrh schváliť
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
rozpočet Obce Nižný Hrabovec na rok 2019 a viacročné rozpočty obce na roky 2020-2021
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na I. polrok 2019 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Miklošovú vykonaním týchto kontrol
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 13 dní starostke obce Kataríne Špallerovej
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.

Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu z finančnej kontroly HK obce Ing. Miklošovej
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Katarína Špallerová
starostka obce
podpísala dňa: 07.12.2018

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 05.12.2018 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2019
Plán kontrolnej činnosti a úlohy HK na I. polrok 2019
Preplatenie dovolenky
Rozpočtové opatrenia
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 PaedDr.
Janou Staškovou, Ing. Jurajom Minarčinom, Matúšom Džuňom, Františkom Bujkom, Jánom
Ratajom, Martinom Dzurkom a Máriou Stuľakovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky bol program rokovania doplnený o bod programu:
-

Výsledok následnej finančnej kontroly,

ktorý bol 7 prítomnými poslancami schválený.
Do návrhovej komisie boli schválení: František Bujko a Mária Stuľaková. Návrh bol
schválený počtom 7 zo 7.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
K bodu 3.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 a odporučila OZ
rozpočty schváliť. Prítomní 7 poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.

K bodu 4.: Poslanci po prediskutovaní a na základe stanoviska HK návrh rozpočtu obce Nižný
Hrabovec na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 schválili
v počte 7 zo 7.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti a úloh
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Poslanci v počte 7 jednohlasne schválili cit. plán
a poverili hlavnú kontrolórku vykonaním týmto úloh.
K bodu 6.: Poslanci schválili starostke obce Kataríne Špallerovej preplatenie 13 dní
nevyčerpanej dovolenky. Hlasovanie bolo: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
K bodu 7.: Pani Štefanovová informovala o potrebe úpravy rozpočtu obce na rok 2018 t. j.
o presune finančných prostriedkov vo výdavkovej časti. Poslanci po prediskutovaní schválili
úpravu rozpočtu a za rozpočtové opatrenia hlasovali jednotlivo s počtom 7 zo 7.
K bodu 8.: Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so správou z finančnej kontroly,
ktorá bola zameraná na pokladňu, pokladničnú knihu, pokladničné doklady a pokladničnú
hotovosť. Prítomní 7 poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 9.: Starostka obce oboznámila prítomných, že JUDr. Mašlej ku dňu 31.12.2018
ukončí poskytovanie právnych služieb pre obec. Starostka poďakovala JUDr. Mašlejovi za
dlhoročnú prácu pre obec a poslanec Rataj poznamenal, že vďaka JUDr. Mašlejovi obec
dostáva od Bukózy nezanedbateľnú čiastku za pozemky. JUDr. Mašlej sa poďakoval starostke
a pracovníčkam OcÚ za spoluprácu.
Starostka poďakovala poslancom OZ sa spoluprácu a popriala prítomným veľa úspechov
a krásne prežitie vianočných sviatkov.
Martin Dzurko poprial budúcim poslancom OZ veľa trpezlivosti a ľudskosti.
K bodu 10.: Poslankyňa Stuľaková za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý
bol poslancami OZ schválený počtom 7 zo 7 prítomných.
K bodu 11.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 17.00 hod. ukončila.

Katarína Špallerová
starostka obce

