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Vážení a milí spoluobčania !
Nebolo to tak dávno, čo sme si podávali ruky a priali všetko dobré
v Novom roku 2015. Rada by som všetkým spoluobčanom zapriala
v roku 2015 pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu,
splnené
predsavzatia, osobné ako aj pracovné úspechy. Rada by som sa
poďakovala všetkým občanom za ich prejavenú dôveru a podporu
v komunálnych voľbách. Vaša dôvera je pre mňa obrovskou výzvou
a záväzkom. Je to pocta, ale hlavne veľká zodpovednosť. Som si plne vedomá, že nás
čaká ťažká práca pri správe vecí verejných. Dobre spravovať obec si vyžaduje čas
potrebný pri štúdiu legislatívy, čas získania potrebných zručností, čas získania
odborných skúseností. Z tohto dôvodu Vás chcem požiadať o trpezlivosť a
ústretovosť. Ubezpečujem Vás, že pre všetkých Hrabovčanov chcem byť dobrou
starostkou. Zároveň chcem poďakovať bývalej starostke Mgr. Marcele Pčolinskej ako
aj predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu za ich prácu a prínos v zlepšení kvality
života obce v predchádzajúcom volebnom období. Vyjadrujem presvedčenie, že
v tomto volebnom období budem hľadať spoločnú reč so všetkými zainteresovanými
a budem vychádzať z reálnych skutočností, na základe ktorého budeme prispôsobovať
aj rozpočet obce pre jednotlivé roky.
Život človeka je pestrý, prídu dni dobré, ale aj ťažké. Na tom dobrom je potrebné
stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok. Nemôžem sľúbiť, že všetky
problémy v obci naraz vyriešime. Môžem Vám sľúbiť, že sa s odhodlaním zameráme
na vytýčené ciele strategického rozvoja obce. V našej obci žije veľa kvalitných ľudí,
ľudí ovládajúcich mnohé remeslá, máme umelcov, šikovných podnikateľov, ľudí
vzdelaných s otvorenou mysľou a ľudí poskytujúcich inšpiráciu. Ľudia sú pre našu
obec najvyššia hodnota a na tom budeme stavať. Napriek hektickej dobe, v ktorej
žijeme a vyšším požiadavkám na občanov, na techniku, aj na infraštruktúru, som
presvedčená, že sa nám podarí spoločnými silami zveľaďovať a zvyšovať úroveň
kvality života v našej obci. Umožníme všetkým, aby sa mohli aktívne zapojiť do
diania obce. Mnoho v našej obci je potrebné vybudovať, opraviť, skrášliť, vylepšiť.
Medzi základné ciele v oblasti výstavby bude oprava miestnych komunikácií, oprava
chodníkov, vybudovanie nových chodníkov v obci, aj na cintoríne, regulácia potoka,
oplotenie a osvetlenie cintorína, rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia kuchyne
v kultúrnom dome, úprava balkóna, zriadenie sobášnej miestnosti, zhotovenie
prístreškov k autobusovým zastávkam.

Doba sa mení, prejavy klimatických zmien, globálneho otepľovania prináša
v každom ročnom období extrémne prejavy počasia. Sme svedkami čoraz ničivejších
búrok, prívalových dažďov, ktoré sa striedajú so suchými obdobiami. Preto bude treba
vzhľadom do budúcna sa popasovať aj so zabezpečením technického riešenia odtoku
povrchovej vody v čase dažďov v časti „Osiče“. V rámci zlepšenia kvality života a
životného prostredia v obci je potrebné zriadiť pohrebnú službu, zakúpiť nové stoličky
a lavičky v dome smútku, zakúpiť odpadkové koše a zrealizovať výsadbu drevín
a kvetín. Naďalej budeme aktívni pri tvorbe a realizácii rôznorodých kultúrnych
a športových podujatí. Radi by sme zaviedli tradíciu vítania novonarodených detí do
života. V časti Osiče plánujeme pre deti vybudovať detské ihrisko. Zámery obce a jej
ciele vyjadrujú víziu rozvoja obce. Tento dokument bude otvorený a bude ho možné
dopĺňať a pružne reagovať v závislosti od potrieb a požiadaviek občanov. Nedá sa
nespomenúť, že od 2.1.2015 začal ordinovať v našej obci na plný úväzok praktický
lekár pre dospelých, MUDr. Martin Popaďák. V ZŠ Nižný Hrabovec sa od januára
2015 realizuje rozsiahla rekonštrukcia všetkých PVC podláh.
Úspešným projektom vypracovaným školou boli pre túto rekonštrukciu získané
finančné prostriedky v celkovej hodnote 35.000 Eur. Od marca 2015 plánujeme
zabezpečiť občanom bezplatné poradenstvo a pomoc v sociálnych otázkach. Pekné
spomienky máme aj z kultúrnych podujatí ako bola školská vianočná akadémia,
ktorou nám predvianočný čas spríjemnili deti z MŠ Nižný Hrabovec a žiaci zo ZŠ
Nižný Hrabovec. Peknou zážitkovou udalosťou bol už tradičný stolnotenisový turnaj,
farský ples a výročná hodnotiaca schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska spojená
s muzikou, tancom a súťažami. Vo februári 2015 sa konalo novoročné posedenie
miestnych podnikateľov, predstaviteľov štátnej správy,
zástupcov
školstva,
zdravotníctva a kultúry s cieľom hľadania nových možností, foriem
a alternatív
spoločnej aktívnej spolupráce pri riešení problémov, ktoré sú späté so životom našich
občanov.
Využívam túto možnosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
pomoci prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu kultúrneho a duchovného života.
Aj naďalej Vám v Obecnom spravodaji budeme prinášať aktuality zo života a diania
obce, novinky, postrehy ako aj faktické informácie, pretože budúcnosť obce, jej
rozvoj a napredovanie je hlavne v rukách Vás – občanov.
Tešíme sa spoločne s Vami na spoluprácu s Hrabovčanmi – pre Hrabovčanov.
Katarína Špallerová
starostka obce

Predsedníčka komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a kultúru PaedDr. Jana Stašková privítala MUDr.
Martina Popaďáka, praktického lekára pre dospelých.

Výsledky referenda
V našej obci sa zúčastnilo referenda 376 občanov, čo predstavuje 29,58 %
účasť. Odovzdaných bolo 376 hlasovacích lístkov z toho: 372 platné
hlasovacie lístky a 4 hlasovacie lístky boli neplatné.
Hlasovanie bolo nasledovné:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Počet hlasov: ÁNO 365

NIE 6

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Počet hlasov: ÁNO 360

NIE 8

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Počet hlasov:

ÁNO 357

NIE 11

Ples v Nižnom Hrabovci

Výročná členská schôdza ZO JDS

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
začíname nové volebné obdobie, a aj keď sa nerád vraciam do histórie, považujem za
potrebné reagovať na niektoré fakty či argumenty, ktoré nie celkom objektívne boli
prezentované v ostatnom čísle Obecného spravodaja.
Po komunálnych voľbách v roku 2010 bol obecný úrad a celá jeho agenda, myslím
si, kultúrnym spôsobom bez zbytočných emócií, odovzdaný novozvolenému vedeniu
obce. Ku dňu odovzdávania a preberania bol spísaný protokol, ktorý obidve dotknuté
strany podpísali. K tomuto dňu bol disponibilný zostatok na obecných účtoch
41 712,29 €. Keďže po každých komunálnych voľbách život v obci nekončí, je aj
v prechodnom období potrebné uhrádzať dobiehajúce drobné faktúry či mzdy
pracovníkov obecného úradu. O tieto prostriedky sa logicky stav na účtoch kráti, takže
skutočný stav k 1.1.20111 bol o tieto náklady znížený. Táto situácia sa pravidelne
v štvorročnom cykle opakuje, čo podľa môjho názoru, je dôsledkom nevhodného
termínu komunálnych volieb.
V posledných rokoch vznikla v obci neúnosná situácia s vysokými platbami za
spotrebu el. energie v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia. Na základe
výhodnej lízingovej ponuky obec výbojkové svietidlá s príkonom 400 W, 250 W a 125
W vymenila za svietidlá žiarivkové o príkone 36 W, resp. 2 x 36 W popri hlavnej
ceste. Touto rekonštrukciou došlo k 2-tretinovej úspore na el. energii. Z tohto dôvodu
lízingové splátky za rok 2011 vo výške 3 704,80 € nie je celkom férové považovať za
dlh, pretože investovaním do nového osvetlenia sa platby za el. energiu podstatne
znížili.
V roku 2009 obec vypracovala projekt hradený z prostriedkov EÚ pod názvom
„Obnova a rekonštrukcia ZŠ v N. Hrabovci“. Projekt bol v roku 2010 schválený
a s jeho realizáciou sa začalo v jeseni 2010. Treba povedať, že pri všetkých projektoch
financovaných EÚ je povinná 5%-ná spoluúčasť investora, v našom prípade obce.
Podľa pravidiel EÚ sa samotné financovanie realizuje po etapách, po vyčerpaní
určenej čiastky dotácie. Z tohto dôvodu aj spomínaná spoluúčasť obce mohla byť
uhradená až po splnení týchto podmienok t. j. v roku 2011. Aj platba za projektovú
dokumentáciu, ktorá je súčasťou oprávnených nákladov, bola po dohode
s projektantom uhradená až po ukončení projektu. Robí sa to z toho dôvodu, že
zaplatená výkresová dokumentácia ešte nie je zárukou schválenia projektu.
Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2006 – 2010 malo vo svojom
volebnom programe aj opravu miestnych komunikácií po rôznych prekopávkach. Pár
mesiacov pred komunálnymi voľbami v roku 2010 po urgenciách občanov, bolo
vypísané výberové konanie na tieto práce. Nakoľko obec nedisponovala voľnými
finančnými prostriedkami (bolo to v čase ekonomickej krízy, keď príjem obce cez
podielové dane bol cca 20-tisíc €, napr. za rok 2014 to bolo takmer 30-tisíc €
mesačne), základnou podmienkou na realizáciu akcie bol splátkový kalendár na
úhradu nákladov. Práce na Vykukove, Osičiach, uličke za Ondavou a na ceste pri PD
boli zrealizované, avšak z objektívnych príčin z faktúry vo výške 32 266,84 € s 20 %
DPH včítane, nebola do volieb uhradená ani prvá splátka, pretože zo strany poslancov
bol vyslovený nesúhlas s výškou nákladov. Tento problém bol priebežne vyriešený
a faktúra postupne v roku 2011 bola uhradená.

K uvedenému je ešte možno potrebné povedať, že obec v období rokov 2010 –
2014 vo svojom rozpočte hospodárila aj s neplánovanými finančnými prostriedkami:
1. Refundáciou oprávnených nákladov z europrojektu „Zamestnanosť a soc. inklúzia –
Terénny sociálny pracovník“, ktorý bol ukončený k 1.10.2010, obec do rozpočtu
získala 14 542 €
2. Predajom obecných akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (obecný
vodovod) obec získala 31 706,40 €
Pohľadávky voči obci do nového volebného obdobia :
1. Obecným zastupiteľstvom bol schválený úver na manažérske práce a výkresovú
dokumentáciu z projektu na úpravu miestneho potoka v rámci protipovodňových
aktivít. Z úveru vo výške 82 818,00 € je ešte potrebné uhradiť 42 228,00 €.
2. Neuhradená faktúra vo výške 7 478,81 € za práce počas rekonštrukcie KD.
Záverom, ešte stručná informácia o stave na obecných účtoch k 31.12.2014:
1. Účet, z ktorého sa hradia bežné a investičné výdavky obce - skutočnosť 26.499,23 €.
2. Účet, z ktorého sa hradia výdavky na prevádzku školskej kuchyne – účelovo
viazaná skutočnosť: 7 713,00 €
3. Účet – rezervný fond, ktorý je účelovo viazaný na havárie a nepredvídané škody
spôsobené vonkajšími vplyvmi – skutočnosť: 8 877,20 €.
Vážení spoluobčania!
Cieľom tohto materiálu nie je narušovať medziľudské vzťahy, ani znehodnocovať
poctivú prácu iných, ale berte tento môj príspevok ako snahu o podanie objektívnych
informácií zo života obce.
Ján Rataj
predseda komisie pre financie a rozpočet

Spravodaj sa vydáva pre vnútornú potrebu obce Nižný Hrabovec.
Za pravopisnú a jazykovú úpravu príspevku zodpovedá autor príspevku.

