Zápisnica
z 23. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2021
v dennom stacionári Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Schválenie programu
3/ Určenie overovateľov zápisnice
4/ Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2021
5/ Schválenie VZN obce na rok 2022
6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023, 2024
7/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023, 2024
8/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
9/ Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly k 30.06.2020
10/ Rôzne
11/ 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

3/ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ignác Kababík, Ing. Ján Kucan
4/ Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2021
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v priebehu roka došlo
k určitým zmenám v rozpočte a je potrebné ho upraviť na skutočnosť k 31.12.2021.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

5/ Schválenie VZN obce o poskytovaní sociálnych služieb
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o začatí poskytovania
opatrovateľskej služby od 01.12.2021. Je potrebné upraviť výšku úhrady za opatrovateľskú
službu na 10,00 € za poskytované služby v rozsahu 8 hodín denne. Upravuje sa aj výška za
obedy na 3,40 €, Klient zaplatí zariadeniu 1,60 €, režijné náklady 1,80 € znáša obec zo svojho
rozpočtu. Ostatné ostáva nezmenené.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Stanovisko prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová s odporúčaním
schváliť na rok 2022 a na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.
7/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024
Rozpočet obce na rok 2022 prečítal starosta obce, informoval poslancov o plánovaných
prácach v roku 2022.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa – 0

8/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 prečítala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová.
Hlasovanie:

za hlasovalo: - 6

proti – 0

zdržal sa – 0

9/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly stavu a pohľadávok obce k 30.6.2021 a
Správa z následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou za mesiac
september 2021
Správy prečítala hlavná kontrolórka obce . Poslanci obecného zastupiteľstva berú správy
na vedomie.
10. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o dotácii na realizáciu detského ihriska vo výške
50 000,00 €, Ďalej o podaní žiadosti o platbu na úhradu výdavkov na rekonštrukciu Klubu
mládeže.
Starosta predniesol správu o plnení úloh KPSS obce Hrabovec nad Laborcom za rok
2018, 2019, 2020.
11. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu v roku 2021 a ukončil
zasadnutie.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 10.12.2021

Ing. Anton Kulan
Starosta obce

Overovatelia: Ing. Ján Kucan
Ing. Ignác Kababík

