Zápisnica
z 25. zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08.04.2022 na
obecnom úrade Hrabovec nad Laborcom
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadania
2/ Schválenie programu
3/ Určenie overovateľov zápisnice
4/ Schválenie VZN o umiestňovaní a nalepovaní plagátov a iných nosičov informácií na
území obce Hrabovec nad Laborcom
5/ Bytový dom 3 – výber žiadateľov
6/ Návrh na inštaláciu retardérov na miestnej komunikácií
7/ Odkúpenie pozemku
8/ Odstránenie oplotenia pri vstupe do obce
9/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly vybranej investičnej akcie
10/ 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. Štefan Gamrat, Ing. Marián Gajdoš.
4/ Schválenie VZN o umiestňovaní a nalepovaní plagátov a iných nosičov informácií na
území obce Hrabovec nad Laborcom
Obec má schválenú VZN č. 10/2016. Na základe protestu prokuratúra č. Pd 35/22/7702-3
proti čl. 1, bodom 1,2,3 VZN obec upravila, resp. doplnila VZN a schválila pod novým číslom
1/2022.
Vo VZN boli ustanovené podmienky na umiestňovanie volebných plagátov nielen pre voľby
do samosprávy, ale aj pre
- voľby do národnej rady SR
- voľby do Európskeho parlamentu
- voľby do orgánov samosprávnych krajov
Predtým VZN č. 10/2016 stanovoval len podmienky na voľby so samosprávy obcí.

Starosta oboznámil poslancov o úprave VZN obce nad Laborcom, ktorú poslanci jednohlasne
schválili.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

5/ Bytový dom 3 – výber žiadateľov
V mesiaci 6/2022 bude dokončený a skolaudovaný bytový dom č. 3. Starosta predložil
poslancom obecného zastupiteľstva poradovník žiadateľov, ktorí bol nasledujúci:
1, Dominika Delejová
2, Klaudia Karoľová
3, Ján Cichý
4, Iveta Gamratová
5, Damián Duda
6, Samuel Havrilco
7, Veronika Butalová
8, Zuzana Kolesárová
9, Eduard Pekala
10, Bobaľa – Humenné
11, Antónia Grajcarová
12, Maroš Šefčík
13, Martin Motyka
14, Tibor Gamrat
15, Bačíková – Humenné
Medzitým z rôznych dôvodov aktuálne nemôžu obsadiť byty: Dominika Delejová, Ján Cichý,
Samuel Harvilco a Eduard Pekala.
Uprednostnení sú občania obce Hrabovec nad Laborcom, teda mimo poradia bol posunutý aj
pán Bobaľa z Humenného.
Obecné zastupiteľstvo schválilo týchto budúcich nájomníkov bytových domov:
1, Klaudia Karoľová
2, Ivetka Gamratová
3, Damián Duda
4, Veronika Butalová
5, Zuzana Kolesárová
6, Antónia Grajcárová
Prvým náhradníkom je Maroš Šefčík, druhým Martin Motyka.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 5

proti – 1 /Ing. Marián Gajdoš/

zdržal sa - 0

6/ Návrh na inštaláciu retardérov na miestnej komunikácií
N základe podnetu občanov, predložil starosta obce poslancom návrh na inštaláciu
retardérov na úseku cesty od Klubu mládeže po odbočku k bytovým domom. Na tomto úseku
je zvýšený počet detí – odbočka do ZŠ.
Náklady by sa mali pohybovať do 1 000 € / retardéry 14 ks (0,5 m) x 35,40 € = 496 € /.
Náklady na vyhotovenie projektu + inštalácia dopravných značiek max 500 €.
Po schválení projektu dopravným inšpektorátom obec zrealizuje tento projekt sama.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

7/ Odkúpenie pozemku
Obec chce zokruhovať cestu k bytovým domom. Časti cesty sú získavané pre obec
darovacími zmluvami, alebo cez SPF. Úsek cesty o ploche 66 m2 pán Lukáš Katana ponúka
na predaj za cenu 10 € / m2 teda za 660 €.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa - 0

8/ Odstránenie oplotenia pri vstupe do obce
Na základe podnetu občanov starosta ústne vyzval pána Jána Gužíka na úpravu, alebo
odstránenie nefunkčného oplotenia pri vstupe do obce. Toto oplotenie kazí dobrý dojem
vstupu do obce. Starosta pošle výzvu majiteľovi pozemku o náprave čo obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo.
Hlasovanie:

za hlasovalo – 6

proti – 0

zdržal sa – 0

9/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly vybranej investičnej akcie
Starosta predniesol správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly vybranej investičnej akcie,
ktorá tvorí prílohu zápisnice. Poslanci obecného zastupiteľstva berú správu hlavnej
kontrolórky na vedomie.
10/ Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a za doterajšiu spoluprácu a ukončil
zasadnutie.

V Hrabovci nad Laborcom, dňa 08.04.2022

Ing. Anton Kulan
Starosta obce

Overovatelia: Ing. Štefan Gamrat
Ing. Marián Gajdoš

