
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

11.12.2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 108/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 95 – 101/2015 zo dňa 30.10.2015 a č. 102/2015 – 107/2015 zo dňa 06.11.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 109/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

p.riaditeľa PaedDr. Františka Ináša  

- o výchovno-vzdelávacom procese, 

- o vykonaných krokoch v rámci úsporných opatrení v rozpočte na r. 2015,  

- o tom, že cez zimné prázdniny sa bude klásť dlažba v spojovacej chodbe, ktorú uhradí škola 

zo svojho rozpočtu, 

- o tom, že v dohodovacom konaní bolo získaných naviac do rozpočtu 8 000,00 €, 

- návrh na rekonštrukciu kotolne a rozvodov kúrenia v budove školy (s úsporou 30 – 40% 

a návratnosťou 5 rokov) s 10% spolufinancovaním,  

- k návrhu rozpočtu na r. 2016 vo výške 255 000,00 € a r. 2017-2018 taktiež vo výške 

255 000,00 € s tým, že navrhovaný rozpočet bude nepostačujúci pri súčasnom normatíve, 

nakoľko od 01.01.2016 dochádza k navýšenie miezd o 4%, 

- tieže informáciu starostu obce o tom, že nakoľko nie je zatiaľ zverejnený rozpočet MŠ SR 

pre školy na PK na r. 2016, preto navrhuje schváliť predložený návrh rozpočtu s členením 

na 185 000,00 € na PK a 70 000,00 € na OK s tým, že upraviť rozpočet sa dá kedykoľvek 

rozpočtovým opatrením na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po doručení oznámenia  

od KŠÚ o jeho výške.   

Za:6                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 110/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  plnenie rozpočtu 

ZŠ s MŠ k 11.12.2015. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 111/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového 

opatrenia č. 4/2015 na úpravu rozpočtu navýšením pre ZŠ s MŠ. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 112/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje rozpočet na r. 2016 

vo výške 255 000,00 € a na r. 2017-2018 taktiež vo výške 255 000,00 €. S členením 

na 185 000,00 € na PK a 70 000,00 € na OK.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 113/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

starostu obce o tom, že je potrebné do budúcna schváliť VZN o prijatí deti do MŠ. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 114/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 10.12.2015.  

Za:6                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 115/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie 

č. 6/2015 na úpravu rozpočtu na rok 2015 navýšením. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 



UZN č. 116/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti za r. 2015  predloženú kontrolórkou obce p. Ruženou Brodovou. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 117/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

na rok 2016 predložený kontrolórkou obce p. Ruženou Brodovou. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 118/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

      A. berie na vedomie informáciu o tom, že k návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od 

01.01.2016, ktoré bolo vyvesené na pripomienkovanie neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

      B. berie na vedomie návrh starostu obce zvýšiť poplatok na osobu o 1 € z terajších 10 € 

na 11 € za vývoz odpadu s odôvodnením, že obec dopláca na likvidáciu odpadu veľkou 

sumou a navýšením sa aspoň trocha vykompenzuje doplácanie zo strany obce. 

  

      C. schvaľuje zvýšiť poplatok na osobu o 1 € z terajších 10 € na 11 € za vývoz odpadu od 

r. 2016 a schválenú výšku poplatku zakomponovať do návrhu VZN č. 1/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 119/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  

- informáciu p. Jána Tobiaša, Hrabkov č.  99, ktorý prítomným poslancom predostrel 

svoj problém, ktorý má so smetiarmi pri vývoze odpadu, že mu nechcú zobrať 

plastové vrece s odpadom naviac a zaujatie stanoviska p. starostu, ktorý menovanému 

vysvetlil, že pokiaľ má odpad navyše, treba ho dávať do červeného plastového vreca 

na komunálny odpad, ktoré si môže zakúpiť na OcÚ 

- informáciu prítomného hosťa pána Tobiáša, ktorý navrhol v rámci šetrenia finančných 

prostriedkov vypínanie svetiel na verejnom osvetlení v obci cez noc a vysvetlenie 

pána starostu, že  to berie na vedomie, ale z hľadiska bezpečnosti obyvateľov našej 

obce to nie je dobré realizovať. V minulosti už bolo podaných viacero takých návrhov 

a že kvôli šetreniu finančných prostriedkov už verejné osvetlenie bolo rekonštruované, 

keď na všetkých stĺpoch sú namontované šetrné žiarovky s nízkym odberom 

elektrického prúdu.    

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 120/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh VZN č.1/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 121/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej 

dotácie na činnosť TJ Sokol Hrabkov pre r. 2016 vo výške 3 500,00 € so začiatkom čerpania 

od 01.01.2016.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 122/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej 

dotácie na činnosť DHZ Hrabkov pre r. 2016 vo výške 500,00 € so začiatkom čerpania 

od 01.01.2016. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 



 

UZN č. 123/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej 

dotácie na činnosť Fsk Hrabkovčan pre r. 2016 vo výške 600,00 € so začiatkom čerpania od 

01.01.2016. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 124/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

      

      A. berie na vedomie informáciu, že k návrhu rozpočtu na r. 2016 a na r. 2017-2018,  

ktorý bol vyvesený na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

       

      B. berie  na vedomie návrh starostu obce navýšiť návrh rozpočtu o sumu 18 000,00 €, 

nakoľko predpoklad príjmu podielových daní zverejnený na stránke MF SR na r. 2016 je 

vyšší ako na r. 2015. Navýšenú čiastku navrhuje použiť na rozvoj obce prípadne na 

dofinancovanie prevádzkových nákladov v ZŠ s MŠ ak to bude potrebné v prípade nedostatku 

finančných prostriedkov na PK.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 125/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2016 

vo výške 431 110,00 € ako vyrovnaný a na r. 2017-2018 tiež vo výške 431 110,00 € ako 

vyrovnaný.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 126/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

     A. schvaľuje návrh starostu obce stiahnuť z rokovania bod č. 8 programu z dôvodu, že nie 

je ešte pripravená Správa inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku. 

  

      B. odporúča Správu inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku 

predložiť k prerokovaniu na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 127/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje výrub starých tuji pri 

kríži na miestnom cintoríne, ktoré veľmi znečisťujú okolie a poškodzujú náhrobné kamene na 

pomníkoch a nahradiť ich novými menšími s tým, že orgán na to kompetentný vydá 

rozhodnutie na tento výrub. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 128/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje žiadosť p. Antona 

Liptáka ml., Hrabkov 39 týkajúcu sa postavenia, ,,Ochrannej bariéry“ na obecnom pozemku 

z dôvodu, že bude veľmi zasahovať do cesty, čím môže dôjsť ešte k väčšiemu ohrozeniu 

chodcov a jednak to nebude ani estetické. 

Za: 2 (p. Ing. Fottová, p. Lipták M.)      Proti:  4                                    Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 129/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

zástupkyne starostu obce o požiadavke občanov, aby starostom obce bol oslovený výkupca 

papiera ,,firmy Tento“ p. Olejár, ktorý vykupuje papier v susedných obciach a o možnostiach 

výkupu papiera aj v našej obci.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 



UZN č. 130/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie 

stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce dňa 03.01.2016 v telocvični ZŠ s MŠ.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

   

 

 

 

 

V Hrabkove 11.12.2015             Jaroslav Hovančák v. r. 

                  starosta obce 

 


