
          
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

28.08.2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 78/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 61 – 77/2015 zo dňa24.06.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 79/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie  

- informáciu o organizácií ZŠ s MŠ Hrabkov v šk. r. 2015/2016 na základe 

predloženého listu, 

- informáciu o tom, že Rade školy skončilo funkčné obdobie, preto je potrebné 

zvoliť novú, že zvolenie nových členov zo strany rodičov a zástupcov z radov 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov by sa mohlo uskutočniť dňa 

10.09.2015, kedy je naplánované rodičovské združenie (plenárne zasadnutie + 

triedny aktív). 

 

B. Schvaľuje 
- predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy a ŠKD za školský 

rok 2014/2015, 

- predloženú žiadosť o úpravu mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov v MŠ s navrhovanou zmenou príspevku z doterajších 6,50 eur na 

8,00 eur s odôvodnením, že doterajší finančný príspevok nepostačuje na pokrytie 

výdavkov spojených s pred primárnym vzdelávaním (na zabezpečenie materiálnych 

potrieb).  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 80/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Dodatok č. 2/2015 ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.   

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 81/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje prípravu projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu s vytvorením podkrovných priestorov na 

ďalšie využitie.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 82/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zámer spracovania  Plánu 

rozvoja obce Hrabkov na r. 2015-2022 a Osnovu Programu rozvoja obce Hrabkov na 

r. 2015-2022.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 83/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje dohodu o partnerstve 

medzi obcou Hrabkov a DHZ Hrabkov pri príprave a realizácii Programu rozvoja obce 

Hrabkov na r. 2015-2022.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 84/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A.  schvaľuje zmenu prijatého uznesenia č. 63/2015 písmeno C a D a to nasledovne: 

zrušiť v celom znení písmeno C a D a nahradiť novým znením takto:  

- písmeno C znie: schvaľuje za predsedu TJ Sokol Hrabkov p. Daniela Mihoka 

Hrabkov 238 a za tajomníka p. Petra Liptáka Hrabkov 21 a písmeno D znie: 



poveruje p. Daniela Mihoka Hrabkov 238 disponovať s pridelenou finančnou 

dotáciou na činnosť futbalového oddielu v r. 2015 od 01.07.2015. 

  

B. schvaľuje predloženú  žiadosť na navýšenie rozpočtu TJ Sokol Hrabkov na 

kalendárny rok 2015 o 2 000 eur. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 85/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje poskytnutie finančnej 

dotácie pre p. Mariána Čecha na 7. ročník súťaže ,,Pirohy o tri rohy“, ktorá sa bude konať 

29.08.2015 v priestoroch Pizzérie Rohačka Hrabkov 125. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 86/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zmluvu medzi Obcou 

Hrabkov a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice o postúpení práv 

a povinností  súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbu: ,,Rozšírenie vodovodnej 

siete v obci Hrabkov“. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 87/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zmluvu o reklame medzi 

Obcou Hrabkov f. Strategia Regio, s.r.o. Lipová 15, Veľký Šariš, ako odplatu za 

prezentovanie a propagáciu obchodného mena a loga objednávateľa. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 88/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie uzavretie zmluvy 

o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 2013/10/191 a č. 

2013/10/192 medzi Obcou Hrabkov a PD Branisko v Širokom, Široké 495. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 89/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  uzatvorenie 

zmluvy o dodávke vody z vodovodu družstva č. 1/2015 a o uzatvorení zmluvy o odbere 

elektrickej energie č. 1/2015 medzi PD Branisko v Širokom, Široké 495 a Obcou Hrabkov. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 90/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje darovaciu zmluvu medzi 

Obcou Hrabkov a združením MAS SKALA, o.z., Chminianska Nová Ves 32, 082 33 

Chminianska Nová Ves, na poskytnutie peňažného daru vo výške 990,- Eur, ktorého členom 

je obec. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 91/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh projektovej 

dokumentácie pre územné konanie stavby: ,,Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster 

VI-3“. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 92/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie dňa ,,Úcty 

k starším“ s termínom 17.10.2015 s podaním malého občerstvenia. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

UZN č. 93/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

o anonymnom podaní zaslanom organizácii Sloboda zvierat na konkrétnych chovateľov 

zvierat v obci.   

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

 

 



UZN č. 94/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  
A. berie na vedomie informáciu od zástupkyne starostu  Ing. Fottovej, ktorá  predniesla 

požiadavku od občanov, konkrétne od pani Jarmily Liptákovej, kde žiada Obecný úrad 

o orezanie stromov – lipy pri kríži, ktoré jej opadávaním lístia a kvetov znečisťujú 

dvor a okolie domu. 

B. navrhuje  p. Jarmile Liptákovej v danej veci osloviť vlastníka pozemku, ktorým je 

Rímsko-katolícka  cirkev Krížovany. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0            __   

 

 

 

 

 

   

V Hrabkove: 28.08.2015             Jaroslav Hovančák v.r. 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


