Zápisnica
zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.09.2019 na
obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Výstavba bytového domu č. 3 - rozhodnutie
4/ Šport – futbal, stolný tenis
5/ ZŠ, MŠ, podávanie obedov, schválenie VZN
6/ Deň rodiny – vyhodnotenie
7/ Strieborný podvečer
8/ Projekt –Havarijný stav strechy OcÚ a Domu nádeje
9/ Projekt – Zlepšenie kvality služieb v DSS
10/ Projekt – Kanalizácia v obci
11/ Realizácia prepojenia kanalizácie na ČOV v Zbudskom Dlhom
12/ Kalendár na rok 2020
13/ Projekt – Riešenie havarijného stavu strechy v ZŠ
14/ Odpredaj pozemkov cirkvi
15/ 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. Ján Kucan, Ing. Štefan Gamrat.
3/ Výstavba bytového domu č. 3
Starosta obce predstavil návrh na výstavbu 3. bytového domu, na parcele č. 314/1. Žiadosť
o pridelenie bytu si podali a zaplnili kapacitu bytového domu títo šiesti uchádzači: Ivana
Macková, Oliver Němec, Ján Cichý, Iveta Gamratová, Klaudia Karoľová, Damián Duda.
Poslanci vyslovili obavy, či naplnia bytový dom a žiadajú počkať s výstavbou aspoň rok.
Hlasovanie: za hlasovalo – 1 (Ing. Štefan Gamrat)
proti – (Ing. Marián Gajdoš, Ing. Ignác Kababík, Ing. Ján Kucan,
p. Matúš Palašta)
zdržal sa – 0
Starosta navrhol kompromisné riešenie, ktoré nie je finančne náročné: Začať územné
a stavebné konanie, po realizácii týchto krokov koncom decembra rozhodnúť, či sa žiadosť na
MDaV a na ŠFRB podá alebo nepodá.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

4/ Šport – futbal, stolný tenis
Mužstvo dospelých starosta odhlasuje zo súťaže z dôvodu nenastúpenia na zápas proti
Turcovciam doma a nezáujmu hráčov o reprezentáciu obce.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
5/ ZŠ, MŠ, podávanie obedov, schválenie VZN
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva boli vydané nové finančné pásma na nákup
potravín na jedno jedlo, podľa vekových kategórii stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019.
Starosta predložil návrh:
 ZŠ 6 – 11 rokov, hodnota nákupu potravín pre jedno jedlo (obed) 1,21 €. Štát
financuje 1,20 €, 0,01 € doplatí obec z vlastných zdrojov.
 MŠ 2 – 6 rokov, hodnota nákupu potravín pre jedno jedlo je: 0,38 € desiata, 0,90 €
obed a 0,26 € olovrant, spolu 1,54 €.
 Zamestnanci školských zariadení uhradia za jedno hlavné jedlo vo výške 1,41 €.
 Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na stravovanie vo výške 1,60 €.
Starosta navrhuje ponechať poplatok od rodičov 1 €, 0,54 € uhradí obec z vlastných zdrojov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o výške poplatkov v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie:
za hlasovalo – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
6/ Vyhodnotenie Dňa rodiny
Dňa 05.07.2019 sa konal Deň rodiny na miestnom futbalovom ihrisku. Podujatie bolo
úspešné, VÚC uhradilo sumu 800 €, náklady obce minimálne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
7. Strieborný podvečer
Starosta navrhuje realizáciu 10.11., resp. 17.11. 2019. Podujatie budú sprevádzať
„Parobčaci“ z Udavského.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
8/ Projekt – Havarijný stav strechy OcÚ a Domu nádeje
Na tieto projekty sú prisľúbené finančné prostriedky z MAS, spolu cca 22 000 €, žiadosti
sa podávajú na kontrolu na PPA, v polovici 10/2019. Prebieha verejné obstarávanie ktoré je
súčasťou podanej žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
9/ Projekt – Zlepšenie kvality služieb v DSS
Obec podala žiadosť na MPSVaR. Získala sumu 1 000 € na nákup krosien pre seniorov
v DSS. Nákup sa realizuje do konca roka, v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
10/ Projekt – Kanalizácia v obci
Obec pripravuje a podáva žiadosť o finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie v obci.
Žiadosť bude podaná do konca 10/2019 na Envirofond.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5 proti – 0
zdržal sa – 0
11/ Realizácia prepojenia kanalizácie na ČOV v Zbudskom Dlhom
Projekt zastrešuje a financuje VVS Košice, úsek 86 m v Zbudskom Dlhom realizuje VVS
Humenné, prepojenie v dĺžke 1519 m s vybudovaním prečerpávacej stanice v Hrabovci nad
Laborcom vysúťažila firma Ekoúnia Michalovce. Celú akciu, včítane kolaudácie má
zrealizovať do 06/2020.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
12/ Kalendár na rok 2020
Starosta navrhuje pripraviť kalendár 2020 s motívom retro.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5 proti – 0
zdržal sa – 0
13/ Projekt – Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ
Obec získala sumu 76 944 € na realizáciu projektu. Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť
P&M CONSTRUCT s.r.o. Martin.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
14/ Odpredaj pozemkov cirkvi
Obec odkúpila od cirkvi pozemok 314/1 na výstavbu bytových domov. Na základe ústnej
dohody obec odpredá cirkvi nepotrebné pozemky extraviláne, nakoľko v intraviláne
nedisponuje vhodnými pozemkami.
Hlasovanie: za hlasovalo – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
15/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Hrabovci nad Laborcom, dňa 30.09.2019

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: Ing. Ján Kucan
Ing. Štefan Gamrat

