Zápisnica
z 10. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.01.2020
obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom

na

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Riešenie čiernych skládok v katastri obce
4/ Príprava obecnej zabíjačky
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: Ing. Marián Gajdoš a Matúš Palašta.
3/ Riešenie čiernych skládok v katastri obce
Vystúpenie občanov – neposlancov
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva po súhlase poslancov vystúpila p. Jarmila
Motyková-Stanič. Vyjadrila nesúhlas s výstavbou 3. bytového domu. Dôvod: „Strata
intimity“. Taktiež p. Lukáš Katana vyjadril názor, že bude narušené jeho súkromie a prečo
nebol pozvaný na konanie.
Starosta obce a aj poslanci odpovedali na pripomienky: Pán Lukáš Katana nie je sused,
teda nebol pozvaný na konanie, lebo nie je účastníkom konania.
K výstavbe bytového domu bolo povedané, že celá záležitosť po sťažnosti p. Stanič sa
posúva na Krajský stavebný úrad, ktorý rozhodne. Starosta pripomenul, že bytový dom bude
postavený na obecnej parcele, vo vzdialenosti 6 m od hranice susedného pozemku a vo
vzdialenosti cca 15 m od domu p. Jarmily Stanič. Obec neporušila stavebný zákon. Byty chce
postaviť na základe žiadosti, ktoré sú predložené. Bytový dom sa bude stavať za výhodných
podmienok – nenávratná dotácie z Ministerstva dopravy a úver zo ŠFRB. Dôvodom výstavby
je udržať mladých ľudí v obci a udržať aj existenciu ZŠ s MŠ.
Likvidácia čiernych skládok v katastri obce
Starosta informoval poslancov o situácii. Na prejednanie tohto bodu bol pozvaný aj pán
Matúš Demčák. Keďže sa ospravedlnil, tento bod sa neprejednal.
4/ Príprava obecnej zabíjačky
Starosta informoval poslancov, že obecná zabíjačka bola dojednaná v termíne 08.02.2020.
Deň predtým spoločnosť Cimbaľak dovezie objednané suroviny. Starosta vyzval posalncov,
aby si zariadili čas tak, aby piatok 07.02.2020 boli od obeda nápomocní pri príprave
zabíjačky.
Samotné pohostenie pre obyvateľov začne v sobotu 08.02.2020 o 1300 hod.

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

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 31.01.2020

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: Ing. Marián Gajdoš
Matúš Palašta

