
UZNESENIA   

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

06.11.2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 102/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o ďalších možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci vyhlásenej výzvy  

Opatrenie 7- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

- cez Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

- cez Podopatrenie: 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

- cez Podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov. 

Podpora z celkových oprávnených výdavkov: 100% a zálohová platba do výšky: 50%.  

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 103/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje   podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pod názvom 

„Rekonštrukcia kultúrneho domu“ v celkovej výške oprávnených nákladov 

150 000,00 €. Cez Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry z aktivity č.1. 

  

B. ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie potrebnej Projektovej dokumentácie, 

vypracovanie žiadostí a iných potrebných povinných príloh na podanie projektu pre 

získanie finančnej prostriedkov. 

 

Za:5                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 104/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje   podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pod názvom 

„Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku vrátane jeho okolia“ v celkovej výške 

oprávnených nákladov 120 000,00 €. Cez Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry z aktivity č.2. 

  

B. ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie potrebnej Projektovej dokumentácie, 

vypracovanie žiadostí a iných potrebných povinných príloh na podanie projektu pre 

získanie finančnej prostriedkov. 

 

Za:5                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 105/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje  podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pod názvom 

„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba autobusových zastávok“ 

v celkovej výške oprávnených nákladov 100 000,00 €. Cez Podopatrenie: 7.2 - Podpora 



na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry z aktivity č.1   

 

B. ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie potrebnej Projektovej dokumentácie, 

vypracovanie žiadostí a iných povinných príloh na podanie projektu pre získanie 

finančnej prostriedkov  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 106/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  
A. schvaľuje  podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pod názvom 

„Zlepšenie vzhľadu obce- úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov 

a pod.“ v celkovej výške oprávnených nákladov 100 000,00 €. Cez Podopatrenie: 7.2 - 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry z aktivitu č.3   

 

B. ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie potrebnej Projektovej dokumentácie, 

vypracovanie žiadostí a iných povinných príloh na podanie projektu pre získanie 

finančnej prostriedkov.  

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 107/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  za členov preventívnej 

hliadky hasičov p. Jozefa Jurčišina, p. Petra Straku a p. Jozefa Hovančáka, ktorí budú poverení 

po preškolení vykonávať hasičské preventívne kontroly v domácnostiach a v podnikateľských 

objektoch.  

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

   

V Hrabkove: 06.11.2015             Jaroslav Hovančák v.r. 

                starosta obce 

 

 


