
                                                                 Zápisnica 
z 26. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.06.2022      

 na obecnom úrade  Hrabovec nad Laborcom

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1/   Otvorenie zasadania 
2/   Schválenie programu
3/   Určenie  overovateľov zápisnice 
4/   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021
5/   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
6/   Ihrisko RODINKA – informácia
7/   Schválenie VZN obce
8/   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
9/   Rôzne
10/ 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. Ján Kucan,  p. Matúš Palašta.

4/ Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
  Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  prečítal  starosta  obce  Ing.  Anton  Kulan.  Obecné
zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  predložené  Stanovisko  HK  k  záverečnému  účtu  obce
Hrabovec nad Laborcom za rok 2021.

5/ Schválenie záverečného účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2021
     Záverečný účet prečítal starosta obce Ing. Anton Kulan. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.

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

6/ Ihrisko RODINKA - informácia
     
     Starosta informoval poslancov o návšteve obce Vígľaš 04.06.2022, kde bolo otvorené prvé
detské ihrisko „  RODINKA “,  neskôr  09.06.2022 navštívil  Golianovo,  kde bolo otvorené
druhé ihrisko „ RODINKA “. Toto ihrisko postavil dodávateľ nášho ihriska firma OLI ihriská,
s.r.o.. Prebehlo spoločné stretnutie, kde boli dohodnuté podmienky realizácie. Medzičasom



došlo k navýšeniu cien materiálov. Dodávateľ pri realizácii prvého ihriska zistil, že náklady
prevyšujú  vysúťaženú  cenu  56  000,00  €  a  chcel  odstúpiť  od  zmluvy.  Nakoniec  došlo  k
dohode, kde k vysúťaženej cene obec doplatí 4 000,00 €. Konečná cena bude 60 000,00 €.
Obec dostala 50 000,00 €. 
V 6/2022 sa blíži kolaudácia bytového domu 3. Spoluúčasť obce je vo výške 13 000,00 €.
Spoluúčasť zaplatila obec v plnej sume, z peňazí na ihrisko „ RODINKA “.
Je  predpoklad,  že  obci  bude  schválená  dotácia  na  kanalizáciu  200  000,00  €.  Povinná
spoluúčasť obce bude predstavovať čiastku 10 000,00 €
Po stretnutí s bankovým poradcom starosta žiada navýšenie kontokorentu o 30 000,00 €, teda
na 80 000,00 €.

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

7/ Schválenie VZN obce
        V súvislosti so žiadosťou prokurátora boli schválené nasledovné VZN obce:
- VZN č. 2/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
- VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
- VZN č. 4/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
- VZN č. 5/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na
   území obce 
- VZN č. 6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
   určitý čas alebo na určitom mieste

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

8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
    Návrh  plánu  prečítal  starosta  obce.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Plán  kontrolnej
činnosti  na 2.  polrok 2022 a poveruje  HK obce výkonom kontrol  podľa plánu kontrolnej
činnosti.

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

   
9/ Záver
        Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 17.06.2022

                                                                                                Ing. Anton Kulan
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: Ing. Ján Kucan
                       Matúš Palašta



                      

                                                                                            

                                                                                                        


