
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

24. 06. 2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 61/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 31 – 60/2015 zo dňa 24.04.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 62/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu p. 

riaditeľa ZŠ s MŠ o činnosti v 2. polroku 2014/2015 a so záverom šk. roka s tým, že správa 

bude predložená na schválenie neskôr. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 63/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie  informáciu starostu obce o závere súťažného ročníka činnosti TJ 

Sokol, kde mužstvo dospelých nenastúpilo na posledný zápas, za čo TJ Sokol hrozí 

pokuta   

B. berie na vedomie  informáciu, že vo funkcii predsedu TJ Sokol dňa 30.06.2015 končí 

p. Martin Janiga ml. 

C. schvaľuje za predsedu TJ Sokol Hrabkov p. Jozefa Liptáka, Hrabkov 19 a za 

tajomníka p. Daniela Mihoka, Hrabkov 238. 

D. poveruje p. Jozefa Liptáka, Hrabkov 19 disponovať s pridelenou finančnou dotáciou 

na činnosť futbalového oddielu v r. 2015 od 01.07.2015 

E. berie na vedomie  informáciu o vízii činnosti v súťažnom ročniku 2015/2016. Do 

súťaže bolo prihlásené mužstvo dospelých a dorastencov.  

F. berie na vedomie informáciu starostu obce, že domáce futbalové zápasy sa budú hrať 

už na miestnom futbalovom ihrisku, ktoré je potrebné oplotiť, osadiť futbalové bránky 

a vyrobiť a osadiť striedačky. Pre urýchlenie prác je potrebné uskutočniť brigády, 

ďalej bude potrebné, aby sa  doriešili ďalšie technické záležitosti ohľadom fungovania 

futbalového oddielu. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 64/2015 - 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. 65/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie stanovisko 

kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu hospodárenia obce za r. 2014 tento účet schváliť 

bez výhrad. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 66/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  Záverečný účet 

hospodárenia obce za rok 2014 bez výhrad. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 



UZN č. 67/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 79,89 Eur, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na tvorbu rezervného fondu. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 68/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie kontrolórkou obce 

predložený záznam o výsledku následnej finančnej kontroly obce za 1. polrok 2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 69/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  predložený 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – hospodárenie TJ Sokol Hrabkov futbalový 

oddiel s poskytnutou dotáciou z rozpočtu obce na základe VZN 1/2013- Zmluva 01/2014. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 70/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  plán kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2015 predložený kontrolórkou obce. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 71/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie starostom obce 

predložené plnenie rozpočtu obce za r. 2015 k 24.06.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 72/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predložený  návrh 

Rozpočtového opatrenia č. 3/2015 zo dňa 24.06.2015 na presun finančných prostriedkov 

medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu obce na r. 2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 73/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predložený návrh vedúcej 

školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ s MŠ Hrabkov presunúť Finančné pásma nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2015 z II. pásma do 

III. pásma.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 74/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Dodatku č.1/2015 

k VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

s účinnosťou od 01.09.2015 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 75/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

o schválení finančnej dotácie od MV SR na rozšírenie kamerového systému v obci na r. 2015 

v sume 5 000,00 €. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 76/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce, že od 01.06.2015 bolo zriadené zberné miesto na veľkoobjemový odpad pri ZŠ s MŠ. 

Občania sem môžu voziť určený odpad každú prvú sobotu v mesiaci od 09:00 do 13:00 hod. 

Zberným miestom sa bude treba detailnejšie zaoberať od r. 2016 kedy nadobúda účinnosť 

novelizovaný zákon o odpadoch. 



Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 77/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce, že dňa 07.05.2015 bola podpísaná zmluva s MV SR na generálnu opravu hasičského 

auta TATRA 148 CAS 32. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

V Hrabkove: 24. 06. 2015             Jaroslav Hovančák v.r. 

                starosta obce 

 


