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Vážení spoluobčania!
Väčšina z nás už žije v očakávaní
narodenia Jezuliatka a pekných sviatkov,
ktoré máme radi už od detstva.
Aj tieto Vianoce sú poznamenané
pandémiou, a preto sa musíme trochu
obmedziť v spoločenskom a verejnom živote.
Tomu sa museli prispôsobiť všetky aktivity
a tak sme museli vynechať množstvo kultúrnych a športových
podujatí, ktoré sa tešili obľube u občanov. Napriek tomu sme sa
snažili poskytnúť všetok servis a to kosenie, upratovanie,
vianočnú výzdobu, čistenie kanalizácie.
Sociálny podnik Hrabovčan s.r,o., r.s.p. otvoril výrobňu
a predajňu pirohov, lokší, šúľancov, zemiakových knedličiek,
zákuskov a zmrzliny.

V septembri sa podarilo zorganizovať folklórne podujatie
„Špivanočki mojo“. Radosť do našej obce priniesli folklórne
spevácke skupiny z blízkeho okolia a celé podujatie ozvláštnil
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folklórny sprievod obcou. Zlatým
klincom bolo vystúpenie finalistu
súťaže Zem spieva – speváckotanečného súboru Parchovianka.

Sponzorom
podujatia
bola
spoločnosť Bukóza. Významným
športovým podujatím bol tenisový
turnaj, ktorý aspoň trochu uspokojil
milovníkov športu.
Veľký kus práce sme starostovia z okolia odviedli pri
odstraňovaní environmentálnych záťaží. Po 3 rokoch rokovaní
s ministrami a poslancami NR, inšpekciou životného prostredia
bol prerušený prítok odpadovej
vody z ČOV, pretože ten prúdil do
Odkaliska Poša bez povolenia
a kontroly a obsahoval prekročené
limity znečisťujúcich látok.
V novembri sa začalo odstraňovanie sudov s PCB látkami
z ošipárne. Zatiaľ bolo naložených 10 kontajnerov. V týchto
dňoch sa pokračuje s kopaním okolo prameňa v areáli Chemka.
Cieľom je zlikvidovať aj túto nelegálnu skládku. Dekontaminácia
územia potrvá dlho, bude treba vyčistiť aj hektáre
poľnohospodárskej pôdy. Ale dôležité je, že sa začalo.
Naša obec bola aktívna v zapojení sa do rôznych projektov. Ich
príprava je administratívne veľmi náročná a dlho trvajú aj verejné
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obstarávania. Práve v týchto dňoch sa končí obstarávanie na
elektronabíjaciu stanicu, ktorú by sme postavili hneď, keď nám
to dovolí počasie. Úspešní sme boli v žiadosti na detské
inkluzívne ihrisko Rodinka, na realizáciu ktorého prebieha tiež
VO, finančné prostriedky už máme na účte. S prácami začneme
v jari.
Práve teraz bolo ukončené verejné obstarávanie na cesty
a chodník, projekt ide na kontrolu na riadiaci orgán a keď bude
všetko v poriadku, v jari by sme začali s realizáciou. Ďalší projekt
cez MAS Pod hradom Čičva je na kontrole na Ministerstve
regionálneho rozvoja SR. Ak prejde kontrolou, tiež v jari
začneme s prácami. Bude to chodník od GVP smerom k Vranovu
po mostík. Zapojili sme sa aj do výzvy na rekonštrukciu
miestnych komunikácií, kde by sme chceli opraviť ďalšie bočné
cesty. Žiadosť je tiež na kontrole na MIRRI.
Aby sme pomohli občanom s očkovaním, dvakrát sme
zabezpečili mobilnú očkovaciu jednotku. Túto službu využilo 98
občanov. V jeseni sme vymenili odkvapové žľaby na dome
smútku. V novom roku budeme meniť všetky dvere a čistiť
a natierať strechu. Chcem poďakovať už nebohému Jankovi
Kizlingovi
za
vyčistenie
a opravu krížov na verejných
miestach v obci, zvlášť pri
dome smútku. Aktívnou
skupinou ako obyčajne je
Jednota dôchodcov, ktorej
ďakujeme
za
prípravu
adventného venca. Škoda, že
pandémia
im
bráni
v stretávaní a v ďalších aktivitách.
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V tomto roku sa nám podarilo vyrokovať so Zeocemom vyšší
sponzorský dar obci, ktorý sa zo sumy 3 300,00 € zvýšil na
7 000,00 €. Tieto budú súčasťou obecného rozpočtu.
Problémom našej obce je vandalizmus,
keď vo večerných hodinách mládež
poškodzuje obecný majetok rozbíjaním
zariadenia, herných prvkov pre deti v areáli
škôlky a pravidelne ráno nachádzame
množstvo odpadkov na mnohých verejných
priestranstvách.
Iste ste si všimli, že sme dokúpili
vianočnú výzdobu. Svieti nám stromček pred
kaštieľom, pribudlo ďalších 12 ozdôb na
stĺpoch. Nech nám skrášlia Vianoce, aby ste
si užili pekné chvíle spolu s Vašimi rodinami.
Šťastné a požehnané sviatky,
všetko dobré v novom roku
prajem všetkým občanom
obce.
Marcela Pčolinská
starostka obce
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.08.2021 prijalo Všeobecne
záväzné nariadenie „Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v zmysle
zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve.
Okrem iného, podľa tohto zákona hrob pre dospelú osobu musí mať tieto rozmery:
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6
m, prehĺbený hrob (dvojhrob nad sebou) musí mať hĺbku 2,2 m
pre dieťa mladšie ako 10 rokov, hĺbka musí byť najmenej 1,2 m
pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7
m
vzdialenosť medzi jednotlivými hrobmi 0,30 m
Od 01.01.2022 sa zavádza poplatok za dočasné užívanie hrobového miesta. Nájomca
zaplatí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska,
správa a údržba komunikácie, zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávku vody):
a) jeden hrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov vo výške 5,00 €/rok
b) jeden hrob pre dieťa mladšie ako 10 rokov vo výške 3,00 €/rok
c) dvojhrob vo výške 8,00 €/rok
d) trojhrob vo výške 10,00 €/rok
e) štvorhrob vo výške 13,00 €/rok
f) uloženie urby vo výške 1,5 00 €/rok
Za poskytovanie služieb v dome smútku:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý
deň 7,00 €
b) poplatok za prenájom smútočnej siene a ostatných priestorov domu smútku
pre občanov obce je 3,50 € za jeden deň uloženia, vozík 3,50 €, voda 0,50 €
a poplatok za spotrebované energie
c) pre občanov, ktorý v čase úmrtia nemali trvalý pobyt v obci, je poplatok za
uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý
deň 14,00 €, za prenájom smútočnej siene a ostatných priestorov domu
smútku 14,00 € za jeden deň uloženia, vozík 7,00 €, voda 0,50 € a poplatok
za spotrebované energie.

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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