Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci zo dňa 27.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom 5. zasadnutí dňa 27.08.2019
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 38/2019
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: 02.09.2019

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 02.09.2019

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
súhlasí
s predložením ŽoNFP na SO, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce
a s platným územným plánom obce
Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný
Hrabovec
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 02.09.2019

Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Plán obnovy verejného vodovodu v obci Nižný Hrabovec
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
podpísala dňa: 02.09.2019

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27.08.2019 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpočtové opatrenia
4. Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
5. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
6. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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., Milošom Burašom, Ing. Jurajom Minarčinom,
Miroslavom Onderikom a PaedDr. Annou Velikou jednohlasne schválený.
Na návrh starostky bol program rokovania upravený:
vypustený bod programu:
-

Správa HK o vykonanej finančnej kontrole

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
a doplnený o bod programu:
-

Plán obnovy verejného vodovodu v obci Nižný Hrabovec

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

K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov o potrebe úpravy rozpočtu z položiek:
osvetlenie cintorína 2 000 €, posilňovňa 1 500 €, stavebný materiál – kamene, zeolit 1 500 €,
spolu 5 000 € na javisko v kultúrnom dome a 6 000 € z ciest na chodníky v obci. Poslanci
schválili rozpočtové opatrenia počtom hlasov 5 z 5. Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové
opatrenia bolo vykonávané jednotlivo.
K bodu 4.: Poslanci OZ sa oboznámili s návrhom VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Nižný Hrabovec. VZN poslanci v počte 5 z 5 prítomných schválili.
K bodu 5.: Starostka obce informovala poslancov o výzve MV SR na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu dobudovania základnej technickej
infraštruktúry. Obec má záujem zapojiť sa do tejto výzvy. Prítomní 5 poslanci jednohlasne
súhlasili s predložením žiadosti, so zabezpečením povinného spolufinancovania vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov a so zabezpečením financovanie neoprávnených
výdavkoch.
K bodu 6.: Poslanci obce boli oboznámení s Plánom obnovy verejného vodovodu, ktorý
v počte 5 z 5 schválili.
K bodu 7.:
- Poslanec Ing. Minarčin oboznámil prítomných poslancov s projektom Zelené obce,
do tohto projektu sa zapojila aj naša obec.
- Starostka obce informovala o už uskutočnených akciách, ale aj o pripravovaných
podujatiach (medzinárodný výtvarný plenér, Špivanočki mojo). Zároveň poďakovala
poslancom za ich aktivitu. Taktiež oboznámila o uskutočnených sedeniach s firmou
Bukóza.
K bodu 8.: Poslanec Miroslav Onderik za návrhovú komisiu predniesol 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 17.45 hod. ukončila.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

