Zápisnica
z 12. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.05.2020
kultúrnom dome Hrabovec nad Laborcom

v

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Žiadosť o úver
4/ Výstavba bytového domu č. 2
5/ Určenie výšky nájmu
6/ Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce
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/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ján Kucan, p. Jozef Pekala.
3/ Žiadosť o úver
Starosta obce informoval poslancov, že obec má predbežne schválený projekt cez MAS
Pod Vihorlatom: „Budova obecného úradu – výmena strešnej krytiny“m v hodnote 13 000 € a
cez Envirofond má schválenú dotáciu na realizáciu projektu „Knižnica a denný stacionár –
zateplenie, výmena strešnej krytiny“ vo výške 60 000 €. Finančné prostriedky na tieto
projekty budú vyplatené až po ich realizácii.
Starosta žiada poslancov o schválenie žiadosti o úver. Obec žiada 30 000 € a to formou
zvýšenia kontokorentu z 20 000 € na 50 000 €.
Nové parametre úveru budú:
 úroková sadzba 1 %
 záväzková provízia 0,6 % z nečerpanej sumy
 splatnosť 10 rokov
 poplatok za poskytnutie úveru 200 €
Financie obec použije ako zálohové platby pre vysúťažených dodávateľov stavieb.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 7

proti – 0

zdržal sa – 0

4/ Výstavba bytového domu č. 2
Obecné zastupiteľstvo má rozhodnúť o pridelení bytov jednotlivým záujemcom v poradí
ako požiadali o byt.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pridelením nájomných bytov v 2. bytovom dome týmto
uchádzačom:
1. Diana Dudová
2. Jaroslav Smetanka
3. Gabriel Boško

4. Ladislav Cichý
5. Ivana Macková
6. Oliver Němec
Hlasovanie:

za hlasovalo – 7

proti – 0

zdržal sa - 0

5/ Určenie výšky nájmu
Obecné zastupiteľstvo po diskusii schvaľuje výšku nájmu takto:
1. Splátka úveru ŠFRB………………………………………………...98 €
2. Rezerva 10 % na fond oprav………………………………………..10 €
3. Náklady na využitie spoločných priestorov – elektrická energia…… 5 €
4. Iné náklady………………………………………………………….. 7 €
Nájomné spolu:
120 € mesačne
Hlasovanie:

za hlasovalo – 7

proti – 0

zdržal sa – 0

6/ Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňom 31.8.2020 končí 6-ročné
volebné obdobie funkcie hlavného kontrolóra obce. Obec v súlade s § 18 a, ods. 2 Zák. č.
369/1990 o Obecnom zriadení vyhlási deň konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Deň konania
voľby hlavného kontrolóra schvaľuje na ……
Hlasovanie:

za hlasovalo: - 7

proti – 0

zdržal sa - 0

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

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 11.05.2020

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: Ing. Ján Kucan
Jozef Pekala

