
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

10.02.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 01/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení  č. 76 –   97/2016  zo dňa 09.12.2016, ktoré 

sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

B.  ruší  v plnom znení UZN č. 50/2016, prijaté zo dňa 07.10.2016. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 02/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu obce  

k 31.12.2016. Skutočné príjmy boli v sume 507 487,51 € a skutočné výdavky v sume 500 781,31 €.  

  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

UZN č. 03/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. berie na vedomie informáciu o rozpočte pre ZŠ s MŠ Hrabkov 159 na r. 2017 pre PK, ktorý  

zverejnilo MŠVVaŠ SR v januári tohto roku v sumu 192 221,00 €. Tento rozpočet je oproti 

schválenému o 21 779,00 € nižší. Po rokovaniach starostu obce s riaditeľom  školy, ktoré už 

prebehli sa budú spoločne hľadať opatrenia  na nerušený chod školy a to cez dohodovacie 

konanie s MŠVVaŠ SR, možnosťami šetrenia v rozpočte školy a rozpočte obce. 
 

B. ukladá zriaďovateľovi a riaditeľovi ZŠ s MŠ Hrabkov 159 spoločne hľadať opatrenia  na 

nerušený chod školy a to cez dohodovacie konanie s MŠVVaŠ SR, šetrením v rozpočte školy 

a rozpočte obce.  
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 04/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu-stanovisko od 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice k žiadosti 

o predloženie ceny na odkúpenie vodovodu a jeho prevzatie do správy obce podľa vypracovaného 

znaleckého posudku. Vyčíslená stanovená všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je na sumu 48 800,00 

€ viď. príloha kópie znaleckého posudku.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 05/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zvolať verejné zhromaždenie 

občanov dňa 03.03.2017 o 18:00 hod. do sály Kultúrneho domu. Programom bude prerokovanie 

možnosti odkúpenia vodovodu a jeho prevzatie pod samosprávu obce. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

UZN č. 06/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh programu na 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci na dni  24.06.-

25.06.2017. 

Návrh programu:  

24.06.2017 - 10:30 hod. - sv. omša 

- 12:00 hod. - obed pre pozvaných hostí 

   - 14:00 hod. - začiatok osláv miestne ihrisko 

                     - uvedenie monografie o obci do života 

                        - ocenenie občanov a hostí 

                        - vystúpenie detí z ZŠ s MŠ, Fsk Hrabkovčan 



                        - vystúpenie súboru z gminy Wojaszówka  

   - 17:00 hod. - vystúpenie  FS  

   - 18:00 hod. - ľudová veselica na miestnom ihrisku 

   - 24:00 hod. - koniec prvého dňa osláv 

 

  25.06.2017 - 14:00 hod. - športovo-zábavné popoludnie pre detí 

   - 15:00 hod. - divadelné predstavenie  

   - 16:00 hod. - vystúpenie ľudového rozprávača  

   - 17:00 hod. - vystúpenie hudobnej skupiny  

   - 18:00 hod. - koniec osláv  
 

B.  ukladá starostovi obce urobiť prieskum týkajúci sa ľudových skupín, divadelných 

súborov, ľudových rozprávačov a pod......  
 Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  
 

UZN č. 07/2017- Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje uvoľniť z rozpočtu obce 7 000,00 € na 

usporiadanie osláv. 

 Za: 4                                                 Proti: 2 (Mgr. M. Aronová, Ing. J. Lipták)      Zdržal sa: 0_______  

 

UZN č. 08/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/15 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Ing. Jozefa Liptáka a p. Mgr. Gabrielu Liptákovu bytom Uralská 171/6, 071 01 

Michalovce, za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať 

predávajúci. 

 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie pozemku 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 09/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu-odpoveď 

spoločnosti T-com na premiestnenie telefónnej ústredne kde sú vyčíslené náklady na 

premiestnenie ústredne v sume na osadenie vonkajšej skrine na 18 000,00 € a 3 000,00 € za 

likvidáciu starého domca. Zároveň v tomto liste sa konštatuje, že premiestnenie žiada obec, tak 

má znášať aj náklady s tým spojené.  
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 10/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie informáciu o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality v rámci Výzvy RVPK 2016 Uznesením č. 1 

z 19. decembra 2016 v sume 5 000,00 €. Podmienkou je min. 20% spolufinancovanie 

obce. Finančná dotácia bola žiadaná na osadenie 2 ks meračov rýchlosti do obce. 
   

B. schvaľuje uvoľniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na min. 20% spolufinancovanie obce 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 11/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o tom, že 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci ukladá zaviesť systém triedenia biologicky 

rozložiteľného odpadu. Zákon však stanovuje aj výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí 

zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje 

vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Zaviesť osobitný systém zberu a 

likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v 



konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do 

zvýšenia miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce 

kompostovanie považujeme v podmienkach obce Hrabkov za prirodzené. Navrhuje pripraviť 

čestné vyhlásenie, ktorého vyplnením a podpísaním zástupcom každej domácnosti, t. j. buď 

vlastníkom rodinného domu, prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu, ak 

vlastník v rod. dome nebýva by obec mohla splniť výnimku zo zákona o odpadoch. Týmto sa  

vyjde občanom v ústrety a zabráni ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. 

Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.   
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 12/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu poslanca p. 

Ing. Jána Liptáka o  Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry od Slovenského futbalového zväzu. 
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 13/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie predloženú 

sťažnosť, ktorú doručil p. Alojz Janiga s manželkou bytom Hrabkov 102, v ktorej sa sťažujú na 

suseda p. Viktora Hovančáka, ktorý im zastavil prívod plynu zo spoločnej prípojky plynu. 

Poslanec p. Martin Janiga, syn sťažovateľa podal informáciu, že v predmetnej veci momentálne 

konajú orgány činné v trestnom konaní a postupujú vec prokurátorovi. 
 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 14/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie informáciu poslanca p. Martina 

Janigu, ktorý predložil ústnu žiadosť od p. Juraja Janigu o úľavu na dani zo stavebného 

pozemku vzhľadom k tomu, že si to vyžaduje zmenu VZN  a táto sa vykonáva vždy pred 

koncom roka, kedy je možné VZN meniť.  
Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 15/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu  poslanca p. 

Martina Janigu, ktorý predložil ústnu žiadosť od p. Anny Haľkovej  bytom Hrabkov 206 

o pokračovaní vo výstavbe priekopy v úseku okolo jej pozemku. 
Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

  

UZN č. 16/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu že pri 

spracovaní VZN o miestnych daniach a miestneho poplatku za KO drobné stavebné odpady, 

ktorého účinnosť je od 01.01.2017 došlo k chybe pri číslovaní VZN. Správne číslo VZN je č. 

5/2016.  
Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 10.2.2017               Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 

 


