Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 09.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 3. zasadnutí dňa 09.05.2019
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu ohľadne Obecného sociálneho podniku Hrabovčan s.r.o.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 13.05.2019

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
sa

uznáša

na VZN č. 2/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy v Nižnom
Hrabovci
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 13.05.2019

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

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

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 13.05.2019

Uznesenie č. 25/2019
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
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 13.05.2019

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
finančnú pomoc na opravu strechy pre sociálne slabšiu rodinu
Za: 3

Proti: 2

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 13.05.2019

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 09.05.2019 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Obecný sociálny podnik Hrabovčan s.r.o.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení spoločného
školského obvodu Základnej školy v Nižnom Hrabovci
Správy HK o vykonanej finančnej kontrole
Rozpočtové opatrenia
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.00 hod. a viedla starostka obce Mgr. Marcela
Pčolinská. Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol prítomnými
poslancami Ing. Monikou Teliškovou PhD., Bc. Pavlom Červeňanským, Ing. Jurajom
Minarčinom, Miroslavom Onderikom a Martou Teliškovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky bol program rokovania upravený a doplnený o bod programu:
-

Finančná pomoc na opravu strechy pre sociálne slabšiu rodinu

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Do návrhovej komisie boli schválení: Monika Telišková a Pavol Červeňanský. Návrh bol schválený
5 poslancami.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.

K bodu 3.: Pani Alena Hovancová, konateľka obecného sociálneho podniku Hrabovčan s.r.o.
oboznámila poslancov s podnikateľským zámerom a zodpovedala poslancom na ich otázky.
Prítomní 5 poslanci zobrali podané informácie na vedomie.
K bodu 4.: Poslanci sa oboznámili s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
o určení spoločného školského obvodu Základnej školy v Nižnom Hrabovci. Prítomní 5

poslanci sa uzniesli na prijatí tohto VZN v zmysle s § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu 5.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predniesla správy z finančných kontrol.
V MŠ bola vykonaná finančná kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov za rok 2018. Ďalším kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Nižný
Hrabovecj, kde finančná kontrola bola zameraná na dodávateľské faktúry za III. a IV. Q roku
2018. Prítomní 5 poslanci zobrali správy HK na vedomie.
K bodu 6.: Pani Štefanovová oboznámila poslancov o potrebe úpravy rozpočtu obce
z položky výťah na oplotenie cintorína v sume 11 245,00 € a zakúpenie čerpadla v sume
5 770,00 €. Poslanci v počte 5 jednohlasne schválili úpravu rozpočtu. Hlasovanie sa vykonalo
za jednotlivé rozpočtové opatrenia.
K bodu 7.: Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o žiadosti o finančnú pomoc na
opravu strechy pre sociálne slabšiu rodinu. Poslanci po plodnej diskusii neschválili finančnú
pomoc. Hlasovanie bolo: Za: 3 (Onderik, Telišková Monika, Minarčin), Proti: 2(Červeňanský,
Telišková Marta), Zdržal sa 0.
K bodu 8. Rôzne:
Starostka obce oboznámila poslancov:
-

o pripravovaných výzvach, do ktorých sa plánujeme zapojiť a o podaných žiadostiach
o dotácie a schválených dotáciách (napr. PSK – javisko v KD)
o stretnutiach a rokovaniach s predstaviteľmi Bukózy
poslanci sa oboznámili s rekapituláciou vykonaných prác a podujatí od decembra do apríla

Poslankyňa Telišková Monika za návrhovú komisiu predniesla návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.

K bodu 9.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 18.20 hod. ukončila.
Mgr. Marcela Pčolinská v.r.
starostka obce

