Zápisnica
z 19. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.05.2021
na obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Schválenie programu
3/ Určenie overovateľov zápisnice
4/ Územný plán obce Hrabovec nad Laborcom
5/ Návrh na uznesenie
6/ 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/ Schválenie programu
Starosta obce dal hlasovaním schváliť program rokovania.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

2/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ignác Kababík, p. Jozef Pekala.
3/ Územný plán obce Hrabovec nad Laborcom
Poslanci obecného zastupiteľstva pozvali na zasadnutie OZ zástupcu spoločnosti
URBEKO Prešov, Ing. Ligusa. Spoločnosť URBEKO uspela pri verejnom obstarávaní s
cenou 13 944,00 €. Obec požiadala o dotáciu MDaV SR vo výške 80 % z obstarávacej ceny
11 155,20 €. MDaV SR schválilo úspešným žiadateľom dotáciu vo výške 70 %
Rozhodnutím č. 46/2021 MDaV SR schválilo obci dotáciu vo výške 9 760,80 €. Návrh
Územného plánu musí byť vypracovaný do 11/2021, obec musí dohodnutú sumu za
vyhotovenie dovtedy zaplatiť, následne prebehne refundácia zo strany MDaV SR.
Zo strany poslancov zazneli podnety, na čo sa nemá zabudnúť v návrhu územného plánu.
Pán Ligus mnohé podnety tiež naniesol. Podobné stretnutie aj s obhliadkou katastra obce sa
plánuje v letných mesiacoch.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa – 0

5/ Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, ktoré obecného zastupiteľstvo
schválilo.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

6/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Hrabovci nad Laborcom, dňa 31.05.2021

Ing. Anton Kulan
Starosta obce

Overovatelia: Ing. Ignác Kababík
Jozef Pekala

