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Vážení spoluobčania!
Uplynuli 4 roky funkčného obdobia starostky i poslancov obecného
zastupiteľstva.
V predvolebnej kampani sme urobili odpočet práce a aktivít, ktoré
sa nám podarilo za toto funkčné obdobie zrealizovať. Spokojnosť či
nespokojnosť s našou prácou ste vyjadrili vo voľbách. Napriek tomu si
myslím, že sa nám podarilo dosť. Možno by bolo zaujímavé vrátiť obec
4 roky dozadu a porovnať s dneškom. Asi by občania nechceli starý stav.
Tak ako v rodine nemôžeme urobiť opravy za rok, ani v obci to nejde naraz.
A stále je čo rekonštruovať, zlepšovať.
Aby bolo jasné, aká je finančná situácia obce, poskytnem fakty,
ktoré vyplývajú z výpisov účtov obce. Často kolujú klebety, ničím
nepodložené lži, stačilo by prísť na obecný úrad a opýtať sa. Každý občan
má na to právo.
K 27.12.2010 na začiatku môjho funkčného obdobia bol zostatok
finančných prostriedkov na účte obce 19 607,01 EUR. Nesplatené
pohľadávky obce voči iným subjektom boli 54 011,83 EUR. Z toho lízing
za opravu osvetlenia 3 704,80 EUR, spoluúčasť na zateplení školy
18 040,19 EUR zaplatená v roku 2011, firme ZEPO za zabetónovanie
prekopaných ciest na Vykukove a pod Osičami 32 266,84 EUR. K dnešnému
dňu 11.12.2014 je na účte obce 38 475,92 EUR, z toho na rezervnom fonde
8 877,20 EUR. 20. decembra ešte nabehnú podielové dane v sume okolo
30 000 EUR, teda zostatok na účte bude približne 68 475,92 EUR.
Obec má rozpracovaných niekoľko projektov. Na environmentálnom
fonde je žiadosť o projekt na zateplenie budovy materskej školy. Keďže
práve teraz je zverejnená výzva na rekonštrukciu kaštieľa (dlho žiadna
nebola), prebieha archeologický a od 15.12. začne architektonicko-

historický výskum, ktoré sú podmienkou na podanie žiadosti.
Projekt je rozpracovaný, pripravený na dokončenie. Žiadosť je potrebné
odovzdať vo februári, predpokladaný náklad je okolo 2,3 mil. EUR,
prostriedky sú pripravené z eurofondov.
Pripravený je projekt na protipovodňovú ochranu a úpravu brehov
potoka. Výzva sa očakáva v jarných mesiacoch, je potrebné zaktualizovať
dátumy, prípadne prekalkulovať ceny. Na tento projekt obec čerpala úver,
treba doplatiť 43 458 EUR. Ak bude žiadosť obce úspešná, projektová
dokumentácia a práca externého manažmentu je oprávnený náklad
a peniaze obec dostane z eurofondov späť.
Inštitút pre ekonomické otázky Ineko zverejnil zadlženosť obcí
v roku 2013. Možno si to pozrieť vo Vranovských novinách z 26. augusta
2013. Zadlženosť obce Nižný Hrabovec je 4,6 %. Na porovnanie zadlženosť
okolitých obcí - Kladzany 49,4 %, Vyšný Kazimír 26,8 %, Továrne 19,9 %,
Malá Domaša 54,8 %, Vranov 44,6 %, Holčíkovce 21,4 %, Kamenná Poruba
10,3 %, Žalobín 28 %. Úvery obcí sú potrebné pre ďalší rozvoj,
bez projektov sa obce nemôžu rozvíjať, hlavne čo sa týka investičnej
výstavby.
Verím, že aj v budúcnosti obec bude rásť a aj ďalšie budovy
a komunikácie dostanú nový vzhľad.
Za pomoc a spoluprácu ďakujem všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, dobrovoľníkom, ktorí
pomohli pri realizácii malých projektov napr. altánok v Trecej debri.
Za pomoc a odborné poradenstvo ďakujem Ing. Jánovi Poľačkovi,
Ing. Jánovi Borovi, Ing. Antonovi Pavúkovi a za odbornú prácu Slávovi
Teliškovi a Otovi Šürümu.
Vďaka patrí aj občanom, ktorí pracovali na malých obecných
službách a aktivačných prácach.
Moje poďakovanie patrí za spoluprácu ZŠ, Materskej škole,
správcom rímskokatolíckej i gréckokatolíckej farnosti, Jednote dôchodcov
Slovenska a všetkým dobrým a obetavým ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu.
Keďže sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tešíme, prajem všetkým
Hrabovčanom príjemné a požehnané sviatky a ich pokojné prežitie v kruhu
svojich rodín.
Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

Keď sa sny stávajú skutočnosťou ...
(do tretice všetko najlepšie)
Po skvelých výsledkoch z apríla (tretie miesto v rámci Otvorených
majstrovstiev SR a ČR) a júna (druhé miesto na Európskom šampionáte) sa
v dňoch 24.-30. novembra 2014 náš rodák Ján Teliška zúčastnil Svetového
pohára v silovom trojboji, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu WPC v Bratislave.
V kategórii RAW juniori 125 kg obsadil skvelé prvé miesto. Súťaže sa zúčastnilo
celkovo 244 silákov zo 14 krajín.
Týmito pár riadkami obecný úrad ďakuje za vynikajúcu reprezentáciu obce.
Ing. Jozef Kovaľ,
zástupca starostky obce

Vážení občania!
Prišli Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť,
zaspomínať si. Zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.
Nesmieme zabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych, aby
v tomto čase nebol nikto sám.
Všetkým spoluobčanom príjemné sviatky, šťastie, pokoj v duši,
lásku a pevné zdravie v rodinách,
želá starostka obce
a poslanci obecného zastupiteľstva.
Zároveň všetkým prajeme, aby ste do Nového roka 2015 vykročili
šťastnou nohou a s optimizmom ...
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