Zápisnica
z 13. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.06.2020
na obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Určenie overovateľov zápisnice
3/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
4/ Záverečný účet obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2019
5/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6/ Rôzne
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. Ignác Kababík, Ing. Marián Gajdoš
3/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Stanovisko kontrolórky obce prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené Stanovisko k Návrhu záverečného
účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2019.
4/ Záverečný účet obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2019
Záverečný účet obce prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

6/ Vyhlásenie voľby 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 14.08.2020.
Hlasovanie:

za hlasovalo: - 6

proti – 0

zdržal sa – 0

6/ Rôzne
Starosta informoval poslancov o rozbehnutých akciách v obci:
 výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome
 zateplenie a výmena strešnej krytiny na dennom stacionári
 o pokračujúcich prácach na bytovom dome 2
7/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 24.06.2020

Ing. Anton Kulan
starosta obce

Overili: Ing. Ignác Kababík
Ing. Marián Gajdoš

