
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

24. 04. 2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 31/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 8 – 30/2015 zo dňa 30.01.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 32/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje za kontrolórku obce p. 

Ruženu Brodovú na funkčné obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2021.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 33/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu predsedu DHZ  Ing. Juraja Fottu o pripravovanej akcii 

osláv 110. výročia založenia DHZ, ktorá je naplánovaná na 27.06.2015, kde stručne 

oboznámil prítomných s pripraveným scenárom. 

  

B. schvaľuje finančné prostriedky v sume 5 000,00 Eur na pokrytie nákladov na výrobu 

novej vyšívanej obecnej hasičskej zástavy a na výdavky spojené s organizovaním 

kultúrneho podujatia. 

 Za: 6                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 34/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie na 

presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce na r. 2015 a to z položky 

600 bežné výdavky oddiel 0111 na položku 700 kapitálové výdavky v sume 2 900,00 Eur a na 

bežné výdavky na položku 600 oddiel 0320 v sume 2 100,00 Eur, ktoré sa použijú na  

pokrytie nákladov na výrobu novej vyšívanej obecnej hasičskej zástavy a na výdavky spojené 

s organizovaním kultúrneho podujatia. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 35/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje finančnú dotáciu v sume 

350,00 Eur pre DHZ na činnosť v roku 2015.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 36/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o tom, že sa bude snažiť získať finančné prostriedky na základe zaslaných  žiadosti 

z rezervy predsedu vlády SR a  MV SR na pokrytie nákladov na výrobu hasičskej zástavy. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 37/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o podpísaní darovacej zmluvy s MV SR, na základe ktorej je hasičské auto IVECO 

DEYLY  vo vlastníctve obce.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 38/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce, že bola podaná žiadosť na generálnu opravu hasičského auta TATRA 148 CAS 32, 

pričom sa čaká na podpísanie zmluvy s MV SR. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 39/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  



A. schvaľuje p. Martina Janigu ml. za predsedu TJ Sokol Hrabkov s účinnosťou od 

01.04.2015 

B. poveruje p. Martina Janigu ml. disponovať s pridelenou finančnou dotáciou na 

činnosť futbalového oddielu v r. 2015 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

UZN č. 40/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

poslanca Ing. Jána Liptáka o pripravovanej  novej koncepcii vedenia TJ Sokol Hrabkov, ktorá 

by mala nastať od nového ročníka súťaže 2015/2016. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 41/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje finančnú dotáciu v sume   1 500,00 Eur  pre TJ Sokol Hrabkov na činnosť 

futbalového oddielu v roku 2015.  

B. ukladá starostovi obce uzatvoriť s predsedom TJ Sokol Hrabkov zmluvu o poskytnutí 

finančnej dotácie na r. 2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 42/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje používať na prepravu hráčov futbalového oddielu TJ Sokol Hrabkov 

hasičskú AVIU ŠPZ PO- 481 BR a osobné auto Škoda FABIA Combi ŠPZ PO – 980 

BZ, ktoré sú vo vlastníctve obce. 

B. berie na vedomie informáciu, že v prípade nepojazdnosti týchto obecných áut sa budú 

hráči prepravovať na autách v ich osobnom vlastníctve. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 43/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu starostu obce o tom, že oplotenie okolo multifunkčného 

ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ s MŠ je už poškodené, preto navrhuje použiť toto 

oplotenie na futbalové ihrisko 

B. schvaľuje demontáž oplotenia okolo multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli 

ZŠ s MŠ a jeho následne použitie na oplotenie športového areálu futbalového ihriska 

v obci. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 44/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu starostu o tom, že podal žiadosť na získanie finančnej 

dotácie z MF SR na opravu Kultúrneho domu (vymaľovanie vnútorných priestorov, 

natretie strechy a opravu fasády). 

B. schvaľuje vymaľovať interiér Kultúrneho domu 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 45/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje dať vypracovať projektovú 

dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu Kultúrneho domu, aby sa pri vyhlásení výzvy na 

získanie finančných prostriedkov z Euro fondov v r. 2014-2020 mohla čím skôr podať 

žiadosť. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 46/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie posedenia 

pri príležitosti „Dňa matiek“ 10.05.2015 o 15,00 hod v KD s tým, že matkám bude odovzdaná 



poukážka v hodnote 2,00 Eur na nákup v predajni COOP Jednota a podané občerstvenie (káva 

a koláč). 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 47/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 31.03.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

UZN č. 48/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  podľa zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení 

neskorších zákonov plat starostu obce s účinnosťou od 01.01.2015 v sume 1 416,00 Eur na 

základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2014 (858 x 1,65 = 1 415,70 

Eur zaokrúhlený na celé euro  nahor t.j. 1 416,00 Eur). 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 49/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o tom, že obec má schválenú dotáciu z Environmentálneho fondu na pokračovanie 

výstavby kanalizácie v sume 150 000,00 Eur.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 50/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o liste zo ZŠsMŠ, v ktorom riaditeľ oznamuje zanedbávanie osobnej hygieny žiaka 7. A. 

Pavla Keresteša. Zároveň informoval, že na deň 30.04.2015 je zvolané stretnutie na ÚPSVaR 

v Prešove, ktorého sa majú zúčastniť aj rodičia menovaného. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 51/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o finančnej kontrole, ktorá bola vykonaná v obci Hrabkov Správou finančnej kontroly 

Košice, na podnet občana Mgr. Jozefa Liptáka Hrabkov 229 za obdobie r. 2012 – 2014 bol 

vykonaný vládny audit, z ktorého bola Správa o výsledku kontroly predložená poslancom na 

oboznámenie. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 52/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh na usporiadanie 

výletu pre dôchodcov v r. 2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 53/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje  návrh na oplotenie 

detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 54/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie návrh na likvidáciu divokých skládok od poslanca Ing. Jána Liptáka 

 

B. ukladá  starostovi zistiť možnosti zapojenia sa do jednotlivých výziev na získanie 

finančných prostriedkov. 

 Za: 6                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 



UZN č. 55/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o tom, že dňa 02.05.2015 v čase od 7,45 hod do 15,45 hod v rámci súťaže Rally Prešov 

– rýchlostná skúška Žipov – Hrabkov končí v Banskom. Cez obec pôjdu ako riadni účastníci 

cestnej premávky. Iné obmedzenia týkajúce sa uzavretia cesty v súvislosti s touto súťažou 

v obci vykonané nebudú. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 56/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie požiadavku od občanov predloženú Ing. Fottovou na rokovanie so 

SAD Prešov – VÚC PO na presunutie odchodu autobusu ráno o 6,10 hod na neskorší 

čas a zrušenie zachádzky autobusu do Chmin. Jakubovian ráno prvý spoj a spoje cez 

sobotu a nedeľu. 

 

B. ukladá starostovi obce prerokovať požiadavku s kompetentnými subjektmi  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 57/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie požiadavku od p. Petra Brezu predloženú Ing. Fottovou na riešenie 

situácie susedných pozemkov – nehnuteľností, ktorých vlastníci si neplnia svoje 

povinnosti udržiavať čistotu svojich pozemkov 

B. ukladá starostovi obce vyzvať listom v najbližšej dobe všetkých vlastníkov 

nehnuteľností  na urobenie nápravy. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 58/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce  o meraní tlaku vo vodovodnom potrubí kvôli pripravovanému rozšíreniu inžinierskej 

siete – vodovod na MK 805/31. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 59/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o vytýčení pozemku C KN 702/4 pre postavenie nových svetelných bodov pre rozšírenie 

verejného osvetlenia. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 60/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte ,,Zabezpečenie projektovo 

inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 

infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska“ v rámci 

Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie 

prístupnosti širokopásmového internetu. 

B. poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostu  p. Jaroslava Hovančáka na 

podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania 

a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

V Hrabkove: 24. 04. 2015             Jaroslav Hovančák v.r. 

                starosta obce 


