
                                                                 Zápisnica 
z 24. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.02.2022  na

obecnom úrade  Hrabovec nad Laborcom

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1/ Otvorenie zasadania 
2/ Schválenie programu
3/ Určenie  overovateľov zápisnice 
4/ Schválenie správy o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb v obci
    Hrabovec nad Laborcom za rok 2021 
5/ Predloženie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrabovec nad Laborcom   
    na roky 2022 - 2030
6/ Predloženie správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
7/ Rôzne
8/ Záver

1/ Otvorenie zasadania 
  Zasadnutie  OZ  otvoril  a  viedol   starosta  obce   Ing.  Anton  Kulan.   Privítal  všetkých
prítomných a oboznámil ich s programom s konštatovaním, že je uznášania schopné.

2/ Schválenie programu
    Starosta obce dal hlasovaním schváliť program rokovania.

Hlasovanie:       za hlasovalo - 5       proti  - 0           zdržal sa - 0

3/ Určenie  overovateľov zápisnice.  
     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ing. Štefan Gamrat, Jozef Pekala.

4/ Schválenie správy o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb v  obci
Hrabovec na Laborcom za rok 2021
     Starosta predniesol správu o plnení úloh KPSS obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2021,
ktorú poslanci schválili.
    
Hlasovanie:       za hlasovalo – 5           proti – 0          zdržal sa - 0

5/ Predloženie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrabovec nad 
Laborcom
    Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh komunitného plánu sociálnych
služieb obce Hrabovec  nad Laborcom na roky 2022 – 2030, ktoré obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo.    

Hlasovanie:       za hlasovalo – 5           proti – 0          zdržal sa - 0



6/ Predloženie správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti  za rok 2021
    Starosta obce predložil poslancom správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za
rok 2021. Poslanci obecného zastupiteľstva berú správu hlavnej kontrolórky na vedomie.
     
7/ Rôzne
    Starosta  obce  informoval  poslancov  o  uskutočnení  výrubu  stromov  v  obci,  zároveň
predniesol informáciu o pripravovanom projekte „ Ihriská “ a  projekte „ Výstavba prístupovej
komunikácie a parkoviska k bytovému domu č. 3. “ 

8/ Záver
   Na záver  starosta  poďakoval  prítomným za  účasť  a za  doterajšiu  spoluprácu a ukončil
zasadnutie.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 24.02.2022

                                                                                                Ing. Anton Kulan
                                                                                                     Starosta obce

Overovatelia: Ing. Štefan Gamrat
                               Jozef Pekala
                      



                                                                                            

                                                                                                        


