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Vážení spoluobčania!
Stretávame sa opäť po dvoch mesiacoch na stránkach obecného spravodaja, aby
sme Vás poinformovali o dianí v našej obci.
Počas leta sme sa snažili udržiavať naše verejné priestranstvá čisté a pokosené.
Problémom je nedostatok vlahy, ktorý zelené plochy sfarbil dohneda a poškodil nám
v závere augusta aj zasadené kvety. Sucho je nebezpečné i pre vznik požiarov, preto
žiadam občanov, aby nepálili zvyšky zo záhrad, ale prichystali ich na odvoz, ktorý
zabezpečuje obec. Máme na to vyčlenenú starú cestu za Ondavou, odkiaľ nám Bukóza
tento drevený a rastlinný odpad odváža na spálenie v svojich kotloch. O „vyspelosti“
niektorých občanov svedčia aj plastové fľaše a stevebný odpad, ktorý sú pri drevinách
navozený. V prípade uskladnenia i iných druhov odpadov nám ich Bukóza nebude
odvážať, pretože hrozí poškodenie spaľovacích kotlov. Pritom každý mesiac bezplatne
vyvážame sklo, plasty a papier spred bránky, nechápem, prečo to poniektorí vozia
k Ondave. Pri stavebných úpravách v domácnostiach je možné individuálne si objednať
kontajner.
Kaustifikačný kal, ktorý bol navozený na poľnohospodárske pozemky, Bukóza
poodvážala a zvyšky na pôde odstránila. V kale sa nenachádzali nebezpečné látky,
takže ujma na zdraví občanom nehrozí. Poškodilo to skôr pôdu, keďže tam bolo
navozené neprimerané množstvo. Bukóza urobila pre obec ústretový krok a bude
pokračovať v čistení splaškových vôd, aj keď sa bude merať množstvo kalov, ktoré sa
doteraz nemeralo. Okrem toho bol po dohode vypracovaný projekt rekultivácie
odkaliska na ľavom brehu Ondavy, ktorý by mal byť zrealizovaný v nasledujúcich
mesiacoch.
Ešte v tomto mesiaci začneme rokovania o odstránení zápachu merkaptanov
s vedením Bukózy a prizveme starostov aj ďalších spádových obcí.
Počas leta sme pracovali aj na rekonštrukcii v materskej škôlke. Odstránili sme
starú podlahu v jedálni a položili keramickú dlažbu. Vymenili sme vchodové drevené
dvere za plastové a postupne budeme vymieňať ďalšie okná. Vďaka sponzorstvu
p. Antona Rusnáka sme opravili lavičky v areáli materskej školy.
Aj zdravotné stredisko si vyžaduje ďalšie opravy. Nové okná boli osadené
v ambulancii všeobecnej lekárky a sestričky. V tomto týždni budeme vymieňať okná
na chodbe, medziposchodí, čakárni a na toaletách. Vidíme aj ďalšie chyby krásy
na obecných budovách, dúfajme, že sa podarí zlepšiť postupne ich stav.
Obecný spravodaj sa vydáva pre vnútornú potrebu obce Nižný Hrabovec.
Za pravopisnú a jazykovú úpravu príspevku zodpovedá autor príspevku.
Telefónne číslo OcÚ Nižný Hrabovec: 057 4493141
Pripomienky, postrehy, návrhy a komentáre môžete zasielať na e-mail adresu: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

V súčasnosti prebieha príprava kolaudácie kanalizácie. Bolo dokončené porealizačné
zameranie a čakáme na ďalšie vyjadrenia. Kanalizácia musí mať podľa zákona správcu
siete, ktorý je oprávnený na základe certifikátu. Táto služba je za poplatok, ktorý bude
premietnutý do ceny za čistenie odpadových vôd.
Pre deti boli cez prázdniny organizované športové akcie, ktoré obec finančne
podporila.
Vážení občania, 23. septembra nás čaká krásne podujatie, na ktoré Vás chcem
všetkých pozvať. Bude to okresná prehliadka folklórnych speváckych skupín. Od 14.00
hod. nám budú pri vchode vyhrávať heligonkári a od 14.30 hod. začnú vystúpenia.
Verím, že celá obec bude žiť folklórom a dobrou náladou.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Zmeny v zložení Obecného zastupiteľstva
Z dôvodu odstúpenia poslankyne p. Agáty Dzurkovej
a úmrtia poslanca Ing. Mikuláša Rejdu v zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb. § 11 sa po zložení poslaneckého sľubu
stali poslancami Ing. Milan Šalata a p. Martin Dzurko.
V zmysle hore uvedeného Zákona § 13b menovala
starostka obce za svojho zástupcu poslanca Ing. Jozefa
Kovaľa, ktorý sa stal aj členom Obecnej rady. Z tých istých dôvodov boli
zmenené aj komisie pri OZ. Zoznam komisií, ich predsedov a členov je
uvedený na poslednej strane tohto výtlačku.
Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Memoriál Vincenta Valča
V nedeľu 15.7.2012 sa
konal už 7. ročník memoriálu
Vincenta Valča vo futbale.
Turnaja sa zúčastnili tri
mužstvá, FK Vechec, FK
Pusté Čemerné a FK Nižný
Hrabovec, ktoré si medzi
sebou
zmerali
sily.
Prvenstvo si z tohto turnaja
odniesli
hráči
Vechca

pred domácimi a zároveň získali aj putovný pohár.
Na záver bolo pre hrajúce mužstvá pripravené pohostenie, na ktorom si
mohli pochutnať na dobrom guláši a chladenom pivku. Už teraz sa tešíme
na 8. ročník tohto skvelého turnaja.
Alojz Jonek
Predseda KpŠŽP

Koniec prázdnin s futbalom a opekačkou
Na ihrisku na hornom konci
obce hrali deti celé leto futbal
bez toho, aby potrebovali
organizátora alebo trénera.
Keďže končia prázdniny a deti
nastupujú do školy, rozlúčka
s prázdninami bola zakončená
futbalovými
zápasmi
a
opekačkou. 29.8.2012 sa zišlo
vyše 60 detí aby si zmerali sily
v športe, ktorý je im blízky,
poopekali
klobásy
a
za odmenu dostali sladkosti.
Radšej vidíme deti pri športe
ako pri fajčení alebo požívaní
alkoholu.
Mgr. Marcela Pčolinská
Starostka obce

„Zároveň upozorňujeme občanov, že v obci je prísny zákaz
pálenia akéhokoľvek odpadu, vrátane orezaných konárov a
odpadu zo záhrad. Taktiež je zakázané vyvážať tento
odpad na divoké skládky.
Pri porušení tohto
vo výške 50,- EUR.“
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
Komisia pre financie a rozpočet obce:
Predseda: Ing. Jozef Kovaľ – poslanec OZ
Členovia: Mária Štefanovová, Ivan Palenčík,
Iveta Štefanovová

Komisia pre dopravu a miestne komunikácie:
Predseda: Ing. Jozef Kovaľ – poslanec OZ
Členovia: Eduard Ľoch, Ing. Mária Zubková,
František Marcinčin ml., Jozef Šürü

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo:
Predseda: Katarína Špallerová – poslankyňa OZ
Členovia: Viera Tefelnerová, Darina Görögová, Miroslav
Kostura, Anna Baníková, Mgr. Stanislava Guzi

Komisia pre ţivotné prostredie:
Predseda: Alojz Jonek – poslanec OZ
Členovia: Ing. Alojz Jonek, Juraj Ţultko, Ján Gaţi

Komisia pre mládeţ:
Predseda: Alojz Jonek – poslanec OZ
Členovia: Viera Burášová, Silvia Bačíková, Matúš Dţuňa

Komisia pre kultúru a školstvo:
Predseda: PaedDr. Jana Stašková – poslankyňa OZ
Členovia: Mgr. Zuzana Joneková, Martina Závidná,
Denisa Stašková, Jana Jačová

Komisia pre výstavbu a regionálny rozvoj:
Predseda: Michal Borov – poslanec OZ
Členovia: Ing. Ján Poľačok, Miroslav Onderik st.,
Ing. Mária Zubková

Komisia pre verejný poriadok:
Predseda: Ing. Milan Šalata – poslanec OZ
Členovia: poslanci OZ, Dušan Krišta

Komisia pre šport:
Predseda: Martin Dzurko – poslanec OZ
Členovia: Pavol Ţultko, Stanislav Nadzam, Miloš Buráš,
Ing. Jozef Staško

Protipovodňová komisia:
Predseda: Ing. Ľubomír Šinal
Členovia: Radoslav Polák, Miroslav Onderik ml.,
Bc. Radoslav Veliký, Pavol Junák

