Zápisnica
z 6. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.06.2019 na
obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
4/ Záverečný účet obce za rok 2018
5/ Šport ako ďalej ?
6/ Deň rodiny – príprava
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/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Marián Gajdoš, p. Matúš Palašta.
3/ Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
Stanovisko kontrolórky obce prečítala p. Marta Benejová, pracovníčka obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2018.
4/ Záverečný účet obce za rok 2018
Záverečný účet obce prečítala p. Marta Benejová, pracovníčka obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018.
Hlasovanie: za hlasovalo – 7
proti – 0
zdržal sa – 0
5/ Šport ako ďalej ?
a) Starosta obce predložil poslancom informáciu o stave futbalu v obci. Sú problémy
s prístupom hráčov k zápasom, nezáujem o prácu vo výbore TJ, vysoké faktúry za odohrané
zápasy, pokuta vo výške 330 € za inzultáciu. Napriek tomu, že v roku 2020 oslávi obec 70
rokov vzniku TJ, treba rozhodnúť, či sa pokračuje vo futbale ďalej. Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo za pokračovanie aspoň sezónu.
Hlasovanie:
za hlasovalo – 5
proti – 2
zdržal sa – 0
b) Stolný tenis – družstvo odstupuje z 3. ligy, ponúka miesto Košarovciam a chce ostať
v 4. lige s tým, že budú hrať stolný tenis domáci hráči.
Hlasovanie: za hlasovalo – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

6/ Deň rodiny – príprava
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 05.07.2019 sa uskutoční Deň rodiny na
miestnom futbalovom ihrisku. Pre deti je zabezpečený skakací hrad, jazda na koňoch, bude sa
podávať kotlíkový guľáš.
7. Rôzne
a) Zberný dvor
Starosta informoval o neschválení dotácie projektu na MŽP. Podľa rozhodnutia obec
splnila podmienky na schválenie na 58 %, potrebných bolo 60 %. Čo je absurdné, 4
body boli odpočítané za to, že okres Humenné nepatrí medzi zaostalé oktesy a 6 bodov
za to, že obec nie je zapísaná v atlase rómskych komunít. Projektu neboli vyčítané
žiadne odborné nedostatky. Obec podáva odvolanie.
b) Bytový dom č. 2
Starosta informoval o schválení výstavby 2. bytového domu zo strany ŠFRB. Zmluvy
zo ŠFRB o úvere boli podpísané.
c) Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Obec podáva cez MAS pod Vihorlatom projekt na rekonštrukciu strechy kultúrneho
domu, ktorý bude spočívať vo výmene strešnej krytiny namiesto „Kanadského
šindľa“. Strecha na viacerých miestach zateká.
8/ Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce, poďakoval všetkým poslancom
za účasť.
V Hrabovci nad Laborcom, dňa 20.06.2019

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: Ing. Marián Gajdoš
p. Matúš Palašta

