Zápisnica
z 20. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.06.2021
na obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Schválenie programu
3/ Určenie overovateľov zápisnice
4/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020
5/ Záverečný účet obce za rok 2020
6/ Správa HK z vykonanej kontroly dodávateľských faktúr za 4.Q.2020
7/ Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ obce Hrabovec nad Laborcom za rok
2020
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
9/ Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
10/ Rôzne
11/ Návrh na uznesenie
12/ 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. Marián Gajdoš, p. Matúš Palašta.
3/ Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie predložené Stanovisko k záverečnému účtu obce Hrabovec
nad Laborcom za rok 2020.
4/ Záverečný účet obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2020
Záverečný účet prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa – 0

5/ Správa HK z vykonanej kontroly dodávateľských faktúr za 4.Q.2020
Správu prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu z vykonanej kontroly dodávateľských faktúr za 4.Q. 2020.

6/ Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ obce Hrabovec nad Laborcom
za rok 2020
Správu prečítala pracovníčka obce p. Marta Benejová. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení za rok 2020.
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Návrh plánu prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2021 a poveruje HK obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa – 0

8/ Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správu prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK obce o
kontrolnej činnosti za rok 2020.
9/ Rôzne
Starosta informoval prítomných o začínajúcich prácach na výstavbe tretieho bytového
domu. Je potrebné vydať súhlas na ručenie nehnuteľnosťou „Budova obecného úradu“ v
prospech ŠFRB pri výstavbe tretieho bytového domu „Novostavba bytového domu „3“, 6.b.j.
Hrabovec nad Laborcom“ na parcele č. 314/1.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

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

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

11/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Hrabovci nad Laborcom, dňa 23.06.2021

Ing. Anton Kulan
Starosta obce

Overovatelia: Ing. Marián Gajdoš
Matúš Palašta

