Zápisnica
z 8. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.11.2019 na
obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Strieborný podvečer
4/ Rôzne
5/ 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: p. Pekala Jozef, p. Cichý Dávid.
3/ Strieborný podvečer
Starosta informoval poslancov, že Strieborný podvečer sa uskutoční dňa 10.11.2019
v nedeľu o 15.00 hodine. Podujatie budú sprevádzať „Parobčaci“ z Udavského. Občerstvenie
a večeru pripraví obecný úrad so školskou kuchyňou.
4/ Rôzne
 Bytový dom č. 3
Starosta informoval poslancov o priebehu územného konania k 3. bytovému domu na
parcele č. 314/1. Z účastníkov konania mala námietky p. Motyková, so svojim
manželom Imrichom sú zásadne proti výstavbe. Dôvodom je údajný ruch, ktorý tam
nastane, keď bude bývať 18 rodín v troch bytových jednotkách. Zhorší to ich životný
komfort. Starosta predniesol aj úvahu o prípadnej alternatíve výstavby v areáli
základnej školy. Poslanci tento návrh zamietli a konštatovali, že námietka p.
Motykovej je neoprávnená.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi pokračovať v príprave výstavby bytového
domu č. 3 na parcele č. 314/1 s prípadnými drobnými úpravami v umiestnení bytového
domu.
Hlasovanie: za hlasovalo – 6
proti – 0
zdržal sa – 0




Koncoročné posedenie poslancov
Posedenie sa zrealizuje na koncoročnom zasadaní obecného zastupiteľstva pri
schvaľovaní rozpočtu a VZN v priestoroch denného stacionára. Termín bude
upresnený.
Starosta informoval poslancov OZ o realizácii projektu „Havarijný stav ZŠ s MŠ“.



Obecný kalendár
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi pripraviť výrobu obecného kalendára do
Vianoc, realizovať retrokalendár.
Hlasovanie: za hlasovalo – 6 proti – 0
zdržal sa – 0



Návrh poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú:
- Aktualizovať dopravné značenie v obci
- V roku 2020 realizovať rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na účel garáže pre
automobil CITROEN JUMPY
Hlasovanie: za hlasovalo – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

15/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Hrabovci nad Laborcom, dňa 04.11.2019

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: p. Pekala Jozef
p. Cichý Dávid

