Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 27.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 4. zasadnutí dňa 27.06.2019
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu firmy Galileo Corporation s.r.o. ohľadne web stránky
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Miklošovej k návrhu záverečného účtu Obce Nižný
Hrabovec za rok 2018
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
záverečný účet Obce Nižný Hrabovec za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
schvaľuje
upravené hospodárenie obce vo výške 38 988,26 € na tvorbu rezervného fondu
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
poveruje
hlavnú kontrolórku obce Ing. Miklošovú vykonaním týchto kontrol
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje

Program odpadového hospodárstva obce Nižný Hrabovec na roky 2016-2020
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

správu z finančnej kontroly HK obce Ing. Miklošovej
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.
Viď príloha.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
I. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo v školskej kuchyni s účinnosťou
od 01.09.2019
deti MŠ 1,37 € (dieťa platí 1,37 €, predškolák 0,17 €)
žiaci ZŠ: 1.-4. ročník 1,08 € (žiak platí 0 €),
žiaci ZŠ: 5.-9. ročník 1,16 € (žiak platí 0 €),
zamestnanci ZŠ a MŠ 2,36 € (príspevok zamestnávateľa 1,30 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,55 €,
zamestnanec 0,51 €),
dôchodcovia 2,36 € (stravník platí 2 €, príspevok obce 0,36 €),
cudzí stravníci 2,36 € (príspevok zamestnávateľa 1,30 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,50 €,
stravník 0,56 €)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
neschvaľuje
žiadosť firmy Hippospring s. r. o. o prenájom pozemkov zapísaných na LV 810 k. ú. Nižný
Hrabovec parc. 426 a parc. 429
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
nájomné za priestory v obecnej budove s. č. 153 vo výške 2 €/m2/mesiac
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
delegovanie za člena Rady školského zariadenia CVČ Nižný Hrabovec Katarínu Janičovú
s účinnosťou od 01.07.2019
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 05.07.2019

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27.06.2019 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Prezentácia - web obce
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na 2. polrok 2019
Program odpadového hospodárstva
Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
Rozpočtové opatrenia
Finančný limit na nákup potravín
Prenájom pozemkov
Nájomné za obecné priestory
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 Milošom Burašom, Bc. Pavlom Červeňanským, Ing. Jurajom Minarčinom,
Miroslavom Onderikom, PaedDr. Annou Velikou a Martou Teliškovou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky bol program rokovania upravený a doplnený o bod programu:
-

Delegovanie člena Rady školy pri Centre voľného času Nižný Hrabovec

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Do návrhovej komisie boli schválení: Miloš Buraš a Ing. Juraj Minarčin. Návrh bol schválený 6
poslancami.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.

K bodu 3.: Zástupca firmy Galileo Corporation s.r.o. odprezentoval poslancom trendy
webových stránok, povinnosti webových stránok pre obce. Prítomní 6 poslanci zobrali

informácie Ing. Vrbku na vedomie.
K bodu 4.: Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2018 a odporučila obecnému zastupiteľstvu
schváliť návrh záverečného účtu Obce Nižný Hrabovec za rok 2018 výrokom celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Prítomní 6 poslanci zobrali stanovisko HK na vedomie.
K bodu 5.: Poslanci v počte 6 zo 6 schválili záverečný účet Obce Nižný Hrabovec za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prítomní 6 poslanci jednohlasne schválili upravené
hospodárenie obce vo výške 38 988,26 € na tvorbu rezervného fondu.
K bodu 6.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová predložila poslancom Plán kontrolnej
činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. Poslanci v počte 6 jednohlasne
schválili predložený plán kontrolnej činnosti a zároveň poverili Ing. Miklošovú vykonaním
týchto kontrol.
K bodu 7.: Poslanci sa oboznámili s Programom odpadového hospodárstva obce Nižný
Hrabovec na roky 2016-2020 a tento v počte 6 zo 6 poslanci schválili.
K bodu 8. : Ing. Miklošová oboznámila poslancov zo správou z finančnej kontroly zameranej na
pokladňu obecného úradu za obdobie január – jún 2019. Prítomní 6 poslanci zobrali správu HK na
vedomie.
K bodu 9.: Pani Štefanovová predniesla potrebu úpravy rozpočtu obce: príjmy – dar Bukóza 1 800 €
dar Zeocem 2000 € (použité na rekonštrukciu javiska v KD), presun výťah ZS 11 000 na 5%
spoluúčasť rekonštrukcie MŠ. 6 prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu. Hlasovanie
sa vykonalo za jednotlivé rozpočtové opatrenia.
K bodu 10.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo finančné pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019. Poslanci
v počte 6 jednohlasne schválili I. pásmo: deti MŠ 1,37 € (dieťa platí 1,37 €, predškolák 0,17 €),
žiaci ZŠ: 1.-4. ročník 1,08 € (žiak platí 0 €), 5.-9. ročník 1,16 € (žiak platí 0 €),
zamestnanci ZŠ a MŠ 2,36 € (príspevok zamestnávateľa 1,30 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,55 €,
zamestnanec 0,51 €), dôchodcovia 2,36 € (stravník platí 2 €, príspevok obce 0,36 €, cudzí stravníci
2,36 € (príspevok zamestnávateľa 1,30 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,50 €, stravník 0,56 €).
K bodu 11.: Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou firmy Hippospring s.r.o. Jasenov
o prenájom pozemkov zapísaných na LV 810 parc. 426 a parc. 429 k. ú. Nižný Hrabovec. 6 poslanci
neschválili prenájom pozemkov.
K bodu 12.: V obecnej budove s. č. 153 bola ukončená rekonštrukcia vo vnútri budovy. Okrem
obecného sociálneho podniku Hrabovčan s.r.o., sú v tejto budove k dispozícii priestory na prenájom.
Prítomní 6 poslanci sa jednohlasne schválili výšku nájomného 2 €/m2/mesiac.
K bodu 13.:
- 26. júna bol oficiálne otvorený obecný sociálny podnik Hrabovčan s.r.o. v priestoroch obecnej
budovy s. č. 153. Otvorenia sa zúčastnili zástupcovia ÚPSVaR, poslanci a zástupcovia médií.
Zástupca starostky p. Onderik ocenil aktivitu p. Hovancovej.

K bodu 14.: Poslanec Miloš Buraš za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.

K bodu 15.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 18.00 hod. ukončila.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

