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Vážení spoluobčania!
Blíži sa koniec roka, a preto mi dovoľte, aby som
zhodnotila činnosť starostky a obecného zastupiteľstva
za uplynulé obdobie.
Podarilo sa nám veľa vecí zrealizovať, ktorým sa
tešíme my i naši občania.
Hneď na začiatku funkčného obdobia sme opravovali
dve nefunkčné prečerpávacie stanice, zakúpili sme nové
čerpadlo a ďalšie boli na generálke v Bratislave. Či bude
dobre fungovať kanalizácia, závisí to aj od nás. Plienky,
vlhčené utierky, tepláky, vrecia do odpadových vôd
nepatria, lebo
poškodzujú technológiu a zvyšujú
náklady
na
servis.
Veľkou
požiadavkou občanov bol výťah na
zdravotné stredisko. Hneď v januári
bol nainštalovaný a jeho obsluhu
zabezpečujeme cez dobrovoľnícku
službu.
V 1. štvrťroku sme podali žiadosť
o dotáciu na PSK, ministerstvo
financií, ministerstvo vnútra a
environmentálny fond. Všetky naše
žiadosti boli úspešne vybavené.
Chcem sa poďakovať za pomoc poslancovi NR SR Petrovi Pčolinskému, ktorý
má na tom tiež zásluhu. Príspevok z MF nám pomohol pri realizácii nového
plota na cintoríne, ďalší príspevok získala gréckokatolícka cirkev na fasádu
cerkvi, národnej kultúrnej pamiatky. Z PSK sme dostali 1400 € na
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rekonštrukciu javiska, časť sme vyskladali aj z vlastných prostriedkov,
sponzorských od Zeocemu 2 000 €
i Bukózy 1 800 €. Od februára sme
intenzívne pracovali na založení
registrovaného sociálneho podniku.
Po veľkej administratívnej záťaži sa
to podarilo a od 15.6.2019 je podnik
funkčný.
Zamestnáva
8 ľudí, má 1 konateľa. Vykonáva
stavebné práce pre obec. Veľkou
výzvou bola rekonštrukcia škôlky,
na ktorú bola schválená dotácia.
Prispievali sme aj z vlastných
prostriedkov, lebo súčasťou výzvy
bola energetická úspora budovy a všetko navyše napr. zárubne, dvere, časť
elektrickej prípojky bola financovaná z obecných prostriedkov.
Za úspech považujem rekonštrukciu obecnej budovy s. č. 153. Bola
schátraná a už neslúžila dnešným požiadavkám. Je v nej kancelária obecného
sociálneho podniku, sklad, sociálne zariadenia, sklad CO, kancelária pre
terénne sociálne pracovníčky, kaderníctvo, predajňa kvetov a záhradníckych
potrieb, spoločenská zasadačka. Na zateplenie a novú fasádu sme získali
prostriedky z environmentálneho fondu. Prvou významnou zákazkou pre
sociálny podnik bola výstavba nového chodníka v dĺžke 300 m a potom
zateplenie budovy. V jarných mesiacoch ešte upravíme časť medzi chodníkom
a cestou. Cesty v Nižnom Hrabovci sú už v nevyhovujúcom stave, lebo roky
nebol na ne daný nový asfalt. Prvou, už zrenovovanou, je cesta za ihriskom
smerom k stanici. Zapojili sme sa do veľkej výzvy na rekonštrukciu
a chodníkov, uvidíme, či budeme úspešní.
Aj z vlastných prostriedkov budeme stavať nový chodník v areáli MŠ, na
ulici pri cerkvi a nový povrch dostanú aj chodníky na Novej ulici.
Nejde všetko naraz, ale dúfam, že v budúcich rokoch pribudnú aj ďalšie
nové či zrekonštruované komunikácie.
Boli sme úspešní žiadatelia aj na rozšírenie kamerového systému, ktorý
chceme zrealizovať v novom roku.
Čakáme tiež na výzvu z IROP pre obce nad 1000 obyvateľov, do ktorej sa
chceme zapojiť a ak budeme úspešní, pokračujeme vo výstavbe ďalších
chodníkov.
Pre školskú jedáleň sme zakúpili robot a elektrickú panvicu v hodnote
11 740 €.
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Prispievame dôchodcom na obedy, kupujeme plastové nádoby na ne, starším
a nemobilným rozvážame obedy.
Poskytujeme dotácie cirkvám, Jednote dôchodcov a financujeme kultúrne
a športové aktivity.
Boli sme s občanmi na peknom výlete v Tatrách, v divadle v Košiciach,
zrealizovali sme stolnotenisový turnaj, oslavy 80. výročia založenia futbalu,
tenisový turnaj, oslavy SNP, premietanie filmov v letnom kine, prehliadku
folklórnych skupín – Špivanočky mojo, Mesiac úcty k starším, vianočnú
akadémiu, vianočný koncert Ťaskovcov, Deň rodiny pre deti a ich rodičov,
Mikuláša, turnaj východnej ligy v mariáši a množstvo ďalších aktivít.
Popritom, hrabeme, kosíme, čistíme priestranstvá od skládok. Rozpracovaná
je oddychová zóna po bývalej predajnej búdke Ilasu, dokončená bude na jar.
Venujeme veľa aktivít ochrane životného prostredia. Rokujeme s Bukózou
a TP2. 3x sme sa stretli s ministrom životného prostredia, 2x v Bratislave, raz
v Hrušove. S Bukózou sme zorganizovali verejné zhromaždenie občanov, kde
generálny riaditeľ predstavil všetky opatrenia na zlepšenie životného
prostredia. Môžem potvrdiť, že sa plnia. V týchto dňoch bude namontovaný
elektrostatický filter za 3 mil. €, ktorý odstráni spád popolčeka a sadzí.
Merkaptány, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach sa spoluspaľujú, cítiť ich iba
pri nábehu prevádzky po odstávke. Ostáva už len vyriešiť odkalisko, ktoré
dúfam, sa bude robiť teraz v zime. Odkalisko Poša je ťažký oriešok, ale verím,
že v tomto volebnom období sa podarí aj to. Pravidelne rokujem s TP2.
Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým poslancom, zamestnancom
obecného úradu, Jednote dôchodcov, riaditeľovi ZŠ, riaditeľke MŠ,
duchovným otcom, sociálnemu podniku, pracovníkom menších obecných
služieb a všetkým spolupracujúcim firmám.
Vážení občania, nastáva čas vianočný, preto Vám chcem zaželať veľa
zdravia, radostí v kruhu rodiny,
požehnanie od malého Jezuliatka pre nás
všetkých, aby sme svorne nažívali aj
v novom roku.
Marcela Pčolinská
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Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október nám pripomína
jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou
úcta k starším. Úcta k tým, vďaka ktorým sme uzreli svetlo sveta, vďaka
ktorým vieme stáť na vlastných nohách a formovať našu budúcnosť. Úcta k
našim otcom, mamám, starým rodičom, susedom, príbuzným i spoluobčanom.

Nedeľa 20.10.2019 patrila v našej obci práve tejto slávnosti – „Úcta k starším“.
Krásnym programom si ich uctili deti z MŠ v Nižnom Hrabovci a spevom i
tancom ich srdiečka získal DFS Lipovček. Touto milou slávnosťou sme sa
chceli poďakovať za roky, ktoré venovali práci pri rozvoji našej obce. Ďakovali
sme za každodennú pomoc pri výchove vnúčat, za milé slová povzbudenia,
potechy, či dobrej rady do života. Sú pre nás dôležití a nenahraditeľní. Sú
studnicou spomienok, pokory, skúseností a odvahy. Nezabúdajme na nich,
snažme sa im venovať aspoň chvíľku z nášho drahocenného času, pretože
častokrát oni venovali z toho svojho pre nás oveľa viac. Vráťme im pozornosť,
lásku, starostlivosť, úsmev a pohladenie. Vážme si ich prítomnosť a dajme im
pocítiť ich dôležitosť! Ďakujme Bohu, že jednoducho sú.

V pondelok 4. novembra sa naša pani starostka Mgr. Marcela Pčolinská,
spolu s ďalšími predstaviteľmi okolitých obcí, stretla na pôde Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave s pánom ministrom
Lászlom Sólymosom. Témou rokovania bolo ODKALISKO POŠA.
Z vyjadrenia ministra životného prostredia Lászla Sólymosa: „Dnes prebehlo
ďalšie pracovné stretnutie k odkalisku Poša s predstaviteľmi regiónu. Je
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skutočne najvyšší čas, aby sa tohto neželaného dedičstva zbavili. Regiónu to
dlžíme“

Mariáš je kartová hra, ktorá sa hrá
so sedmovými kartami a pochádza z
Nemecka. V Nižnom Hrabovci sa
konal turnaj mariášovej východnej
ligy. Organizátorom akcie boli Ing.
Michal Oravec a Ján Belej. Po
tomto desiatom kolev lige vedie
klub Vranova a dnešným výhercom
turnaja sa stal Ing. Barna zo Sniny.

Dňa 30.11.2019 sa v Bowling Bare Pod
Lipou vo Vranove nad Topľou odohral
prvý ročník bowlingového turnaja
medzi obcami Nižný Hrabovec a Pusté
Čemerné. Po takmer deväťhodinovom
boji si napokon pohár celkového víťaza
odniesol hráč Tomáš Melega a tak sa
obec Pusté Čemerné stala víťazom
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prvého ročníka. Najlepším z tímu Nižný Hrabovec sa stal hráč Ján Stuľak.
Vďaka patrí tiež PaedDr. Emilovi Dančišinovi, ktorý kontroloval a zapisoval
celý priebeh hry. Veríme, že sa nám tento cieľ podarilo spoločne naplniť na
100% a tešíme sa na ďalšie ročníky.

ADVENT (z latinčiny Adventus čiže “príchod) je
prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi
4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista
a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Adventný
veniec je kresťanská dekorácia tvorená zo zelených vetvičiek, na ktorom sú
pripevnené 4 sviečky a slúži na
symbolické odpočítavanie času do
Vianoc. Naši občania pod vedením
pani Valérie Borovej pre nás
prichystali takýto krásny veniec
v centre obce a týmto spôsobom
nám pripomína od počítavanie do
príchodu Vianoc.
Ani tento rok Mikuláš so svojími
pomocníkmi anjelom a čertom nezabudol
na deti v Nižnom Hrabovci a každé, ktoré
zaspievalo alebo zarecitovalo básničku
obdarúval balíčkom plným dobrôt.
Taktiež sme sa tešili z vystúpení žiakov
materskej a základnej školy na vianočnej
akadémií.
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Komunálne odpady sú odpady, ktoré vznikajú na území obce pri činnosti
fyzických osôb. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka
komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky
komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, sa platí poplatok.
Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:
Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má
oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako podnikanie.
Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť,
ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého
alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať
nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr.
nájom bytu).
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zák. 79/2015 Z.z. Obec v roku 2018 vybrala od občanov
na poplatkoch za odpady 6 995,00 €, ale za vývoz TKO zaplatila 23 435,00 €.
V zmysle zákona je občan, ako pôvodca odpadu, povinný znášať náklady na
zneškodnenie odpadu a v tomto prípade obec zaplatila 16 440,00 €, čo je
v rozpore so zákonom. Obec nesmie dotovať vývoz TKO. Za odpadové vody
odvádzané do Bukózy na ČOV sme zaplatili 5 500,00 €, čo je pomerne dobrá
cena, ale náklady na prevádzku t. j. opravy a údržba zariadení v roku 2018
predstavovali 32 469,00 €. Zákon prikazuje, že za odpad nesmie obec
doplácať. Na základe toho, sme nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za TKO
a kanalizáciu. Od 1.1.2020 zaplatíme za kanalizáciu 12 €/osobu/rok a poplatok
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za TKO 12 €/osobu/rok. Za tento poplatok dostane občan 4 žetóny, v prípade
potreby si môže občan dokúpiť ďalšie žetóny (1 ks žetón/1 €). Aby naša
peňaženka veľmi nepocítila zvýšenie poplatkov, tak od 1.1.2020 poplatok sa
bude platiť mesačne cez SIPO t. j. za TKO 1 € na mesiac za osobu a za
kanalizáciu taktiež 1 € za osobu na mesiac.
Opätovne upozorňujeme občanov na nedôslednú separáciu. Uvedomme si,
že koľko odpadu vyseparujeme, toľko budeme platiť! Zároveň aj vyzývame
občanov, aby do kanalizácie nehádzali vlhčené utierky a rôzny odpad, ktorý
upcháva a poškodzuje zariadenie!
Na všetky zložky komunálnych odpadov má obec zabezpečený vývoz.
Touto cestou prosíme občanov, aby separovali vo svojich domácnostiach
odpad. Plasty, sklo, papier, tetrapaky, plechovky, elektroodpad z domácnosti
sa zbierajú zadarmo. Pokiaľ tento odpad vytriedime, nebudeme potrebovať
dokúpiť ďalšie žetóny.

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
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