
OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM 

 

     

Uznesenie 

z 26. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.06.2022 

na obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom 

 
Obecné  zastupiteľstvo  na svojom rokovaní prejednalo: 

 

 

1. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2021 

2. Schválenie záverečného účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2021 

3. Schválenie navýšenia ceny projektu detské ihrisko „ RODINKA “  

4. Schválenie VZN obce 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2022 

 

Uznesenie č. 121/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom  

 

Berie na vedomie 

 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky  k  Záverečnému účtu obce Hrabovec nad Laborcom 

za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 122/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom 

 

Schvaľuje 

 

Záverečný účet obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2021. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 123/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom 

 

Schvaľuje 

 

Navýšenie ceny projektu detské ihrisko „ RODINKA “ na konečnú sumu 60 000,00 € 

a zároveň schvaľuje navýšenie  kontokorentu o 30 000,00 € (kanalizácia 10 000,00 €, bytový 

dom 3, 10 000,00 €, ihrisko „ RODINKA “ 10 000,00 €), teda navýšenie celkového 

kontokorentu do výšky 80 000,00 €. 

 

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

 



Uznesenie č. 124/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom 

 

Schvaľuje 

 

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 

 

 

Uznesenie č. 125/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom 

 

Schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 a 

 

poveruje 

 

hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

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

 

 

 

 

V Hrabovci nad Laborcom, 17.06.2022 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Anton Kulan 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

   

 

Overovatelia: Ing. Ján Kucan 

                       Matúš Palašta 

 



 


