
                                                                 Zápisnica 
z 2. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.01.2023     na

obecnom úrade  Hrabovec nad Laborcom

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1/   Otvorenie zasadania 
2/   Schválenie programu
3/   Určenie  overovateľov zápisnice 
4/   Schválenie VZN – finančné pásma pre nákup potravín
5/   Projekt „ Janovo – postavenie 3D RL“
6/   Rôzne – obecný ples a obecná zabíjačka
7/   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. Marián Gajdoš, Jozef Pekala.

4/ Schválenie VZN – finančné pásma pre nákup potravín
    Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  vydalo  usmernenie  o  finančných
pásmach  A,B  na  nákup  potravín  na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  s
účinnosťou od 01.01.2023. Všetky školy v okrese Humenné sa riadia podľa finančného pásma
„ A “, 2. pásmo, pre dospelých stravníkov podľa finančného pásma „ B “, 2. pásmo.
     Podľa doteraz schválených kategórií od 01.09.2019 boli nasledujúce výšky nákladov na
nákup potravín a poplatky žiakov a dospelých:
     1, Žiaci MŠ – desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €, spolu 1,54 €. 
         Stravníci platili 1,00 € / obed, obec doplácala 0,54 € / obed.
     2, Žiaci ZŠ –  cena obeda 1,21 €. 
         Stravníci platili 1,20 € / obed, obec doplácala 0,01 € / obed.
     3, Dospelí stravníci (zamestnanci) ZŠ s MŠ –  cena obeda 1,60 €. 
         Stravníci platili 1,41 € / obed, doplatok zo sociálneho fondu 0,19 € / obed.
     4, Cudzí stravníci – cena obeda 1,60 €.

      Podľa nových smerníc od 01.01.2023:
      1, Žiaci MŠ – desiata 0,45 €, obed 1,10 €, olovrant 0,35 €, spolu 1,90 €. 
          Návrh - žiaci MŠ budú platiť 1,40 €, obec doplatí 0,50 €.
      2, Žiaci ZŠ –  cena obeda 1,50 €. 
         Návrh - žiaci ZŠ budú platiť 1,50 € / obed, obec doplatí 0,00 € / obed..
   



      3, Dospelí stravníci (zamestnanci) ZŠ s MŠ –  cena obeda 2,20 € + 1,80 € (réžia), spolu 
          4,00 €. 
          Príspevok zamestnávateľa 55 % ….. 2,20 €
          Príspevok zo sociálneho fondu …...  0,30 €
          Platba zamestnanca ……………….. 1,50 €
      4, Cudzí stravníci školskej jedálne návrh platby  za  obed 4,00 €.
          Obyvatelia obce (seniori, DSS) návrh platby za obed, cena vo výške nákladov na nákup
          potravín  2,20 €.
          Zamestnanci obce cena obeda ……...  4,00 €
          Príspevok zamestnávateľa 55 % ……. 2,20 €
          Platba zamestnanca ………………...   1,80 €  
     
Hlasovanie:       za hlasovalo – 7           proti – 0          zdržal sa - 0

5/   Projekt „ Janovo – postavenie 3D RL“  
   Obec pripraví petíciu k pobytu vojenskej jednotky na Janove. Na internetovej stránke obce
bude zverejnený informatívny text o situácií na Janove.

Hlasovanie:       za hlasovalo – 7         proti – 0          zdržal sa - 0
   
6/ Obecný ples
     Starosta informoval  poslancov obecného zastupiteľstva o príprave plesu na 11.02.2023.
Hrá skupina Trion, prihlásiť sa treba do 31.01.2023 na obecnom úrade. Aby sa ples mohol
uskutočniť, je potrebné aby sa prihlásilo aspoň 30 párov.

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

7/ Obecná zabíjačka
    Obecná zabíjačka je naplánovaná na 18.02.2023. Cena mäsa sa pohybuje okolo 4 € / 1 kg.
Je možné zabezpečiť 2 ks po 200 kg za cenu 800 – 900 €.

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

8/ Ceny energií
    Starosta informoval o zálohových platbách energií na rok 2023. Obec písala žiadosť na
VSE o úpravu záloh  pre DSS a chodbové priestory nájomných bytov.  Terajšie  zálohy sa
zatiaľ platiť nebudú. Čo sa týka školy, zálohové platby sa taktiež zatiaľ platiť nebudú, má to
vyriešiť Ministerstvo školstva.  
      Čo  však  s  ostatnými  obecnými  položkami?  Náklady  sa  zvýšia  niekoľkonásobne.
Elektrická energia pre obec bude vo výške okolo 12 000 €, len zálohy na verejné osvetlenie
budú činiť 3 140,00 + 3 392,00  = 6 532,00 €. Možno až polovicu elektrickej energie v obci
pohltí verejné osvetlenie. 
              Ako ďalej? Počkáme a urobíme opatrenia.

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



V Hrabovci nad Laborcom, dňa 19.01.2023

                                                                                                Ing. Anton Kulan
                                                                                                     starosta obce

Overovatelia: Ing. Marián Gajdoš
                       Jozef Pekala                      

                                                                                            

                                                                                                        


