Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 30.01.2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 30.01.2014
prerokovalo materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 01/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 02/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie na vedomie
Správu HK v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2013
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 03/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
volí
za hlavnú kontrolórku obce Ing. Magdalénu Miklošovú s nástupom od 1.2.2014
určuje
v zmysle § 18a ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a znení neskorších
predpisov pracovný pomer hlavného kontrolóra s 1/5 pracovným úväzkom
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

schvaľuje
v zmysle § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. odmenu vo výške 20 % mesačného platu
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 04/2013
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
Zameranie činnosti obce Nižný Hrabovec na úseku CO, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného
núdzového plánovania v roku 2014
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 05/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce.
Viď príloha rozpočtové opatrenia.
Hlasovanie za jednotlivé rozpočtové opatrenia bolo vykonávané jednotlivo s výsledkom
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Uznesenie č. 06/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
schvaľuje
vznik stolnotenisového klubu v Nižnom Hrabovci
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec

Zápisnica
zo zasadnutia č. 1 obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.01. 2014 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Programový rozpočet obce
Správa HK v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2013
Voľby hlavného kontrolóra
Zameranie činnosti obce N. Hrabovec na úseku CO v roku 2014
Schválenie stolnotenisového klubu
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 16.30 hod. a viedla starostka obce Mgr. Marcela
Pčolinská. Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol na jej návrh
zmenený a doplnený. Nový program bol poslancami jednohlasne schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Programový rozpočet obce
Správa HK v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2013
Voľby hlavného kontrolóra
Zameranie činnosti obce N. Hrabovec na úseku CO v roku 2014
Rozpočtové opatrenia
Schválenie stolnotenisového klubu
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Martin Dzurko a Ing.
Jozef Kovaľ a za overovateľov zápisnice: PaedDr. Jana Stašková a Michal Borov.
Návrh bol prítomnými poslancami Jozefom Kovaľom, Alojzom Jonekom, Michalom
Borovom, Janou Staškovou a Martinom Dzurkom schválený.

K bodu 2.: Starostka obce skonštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ boli splnené.
K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov OZ o schválenej novele zák. č.
583/2004 Z. z. a na základe toho prítomní 5 poslanci schválili zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
K bodu 4.: Hlavná kontrolórka obce Ing. Miklošová oboznámila prítomných so správou
o kontrolnej činnosti za rok 2013. Prítomní 5 poslanci túto správu zobrali jednohlasne
na vedomie.
K bodu 5.: Starostka obce predložila poslancom neotvorenú obálku do výberového
konania na funkciu hlavného kontrolóra, ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
Prítomní poslanci Martin Dzurko, Jozef Kovaľ, Michal Borov, Jana Stašková a Alojz
Jonek na tomto zasadnutí obálku otvorili, skontrolovali jej obsah, ktory zodpovedal
všetkým potrebným náležitostiam. Všetci 5 prítomní poslanci v súlade so zák. č.
369/1990 Zb. jednohlasne zvolili za hlavnú kontrolórku obce Ing. Magdalénu Miklošovú
na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začína dňom 1.2.2014 a určujú 1/5 pracovný
úväzok a odhlasovali 20 % mesačnú odmenu.
K bodu 6.: Ľubomír Šinal informoval poslancov s materiálom Zameranie činnosti obce
Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného
núdzového plánovania v roku 2014. Prítomní 5 poslanci toto zameranie jednohlasne
schválili.
K bodu 7.: Starostka obce informovala o potrebe úpravy rozpočtu obce vo forme
rozpočtových opatrení: poplatok za odchyt psov, na rekonštrukciu priestorov vedľa
kuchyne v kultúrnom dome, príspevok na stolný tenis a príspevok 400,00 Eur pre
Základnú školu v Nižnom Hrabovci. Poslanci tieto informácie prediskutovali
a jednohlasne prijali rozpočtové opatrenia, za ktoré jednotlivo hlasovali a sú súčasťou
uznesenia č. 5/2014.
K bodu 8.: Starostka obce predložila poslancom návrh na vznik stolnotenisového klubu,
ktorý bude pracovať pri športovej komisii OZ. Poslanci OZ v počte 5 z 5 vznik
stolnotenisového klubu schválili.
K bodu 9.: Poslanec Ing. Jozef Kovaľ za návrhovú komisiu predniesol návrh na
uznesenie, ktorý bol poslancami OZ schválený počtom 5 z 5 prítomných.
K bodu 10.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka
obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20.00 hod. ukončila.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Jana Stašková

...................................................

Michal Borov

..................................................

