
                                                                 Zápisnica 
z 27. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.07.2022      

 na obecnom úrade  Hrabovec nad Laborcom

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1/   Otvorenie zasadania 
2/   Schválenie programu
3/   Určenie  overovateľov zápisnice a informácia o podmienkach výkonu volebného práva
4/   Určenie počtu volebných obvodov k voľbám do orgánov samosprávy obcí    
5/   Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie
6/   Stanovenie úväzku starostu na celé nasledujúce volebné obdobie
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 – 7        proti – 0       zdržal sa - 0

3/ Určenie  overovateľov zápisnice  
     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ing. Ignác Kababík,  p. Dávid Cichý.

     Starosta informoval, že podľa Zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva
a rozhodnutia predsedu NR č. 209/2022 obecné zastupiteľstvo určuje volebný obvod, počet
poslancov a úväzok starostu na výkon funkcie na nasledujúce volebné obdobie r. 2022 - 2026.

4/ Určenie volebných obvodov  k     voľbám do orgánov samosprávy obcí   
    V zmysle § 166 ods.2 Zák. č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva v obci Hrabovec nad Laborcom utvorí jeden volebný obvod.

Hlasovanie:       za hlasovalo – 7       proti – 0       zdržal sa – 0

5/ Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie
    V zmysle § 166 ods.3 Zák. č.180/2014 Z. z. a v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c)
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje 7 /sedem/ poslancov obecného zastupiteľstva obce Hrabovec nad Laborcom, ktorí budú
volení vo voľbách dňa 29.10.2022. 

Hlasovanie:       za hlasovalo – 7       proti – 0       zdržal sa – 0



6/ Stanovenie úväzku starostu na celé nasledujúce volebné obdobie
   Obecné zastupiteľstvo obce Hrabovec nad Laborcom určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i)
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie
starostu obce na plný úväzok na nasledujúce volebné obdobie. 
       
Hlasovanie:       za hlasovalo – 7       proti – 0       zdržal sa – 0

7/ Rôzne
   Starosta navrhol kúpiť od spoločnosti KOSIT a.s. k cintorínu 1100 l kontajner na vence a
kvety. Tento kontajner bude vyvezený vždy pri zbere komunálneho odpadu. Ďalšie dva, resp.
štyri kontajnery budú na sklo a plasty.
  Starosta zároveň navrhol zrealizovať profesionálnu obecnú stránku a podpísať zmluvu o
prevádzkovaní so spoločnosťou Dobraobec s.r.o., Sobrance za  poplatok 20,00 € mesačne.
   
Hlasovanie:       za hlasovalo – 7       proti – 0       zdržal sa – 0

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

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 12.07.2022

                                                                                                Ing. Anton Kulan
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: Ing. Ignác Kababík
                       Dávid Cichý
                      



                                                                       

                                                                                                        


