
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

09.12.2016 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 76/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A.  berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení č. 44 – 51/2016 a č. 62 – 75/2016 zo dňa 

07.10.2016, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

B.  ruší  v plnom znení UZN č. 45/2016, UZN č. 51/2016, UZN č. 64/2016 a UZN č. 68/2016 

prijaté zo dňa 07.10.2016. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 77/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A.  berie na vedomie 

             a/ informáciu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabkov 159  k 08.12.2016 pre OK a PK 

              b/ informáciu o schválenom dohodovacom konaní v sume 11 757,00 €  pre PK 

               

B. schvaľuje refundáciu obce pre ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za spotrebu vody za r. 2016 v sume 4,00 

€ a nie podľa skutočnej spotreby za OK a PK, pričom zvyšné finančné prostriedky  môžu byť 

použité na odmeny 

 

C. schvaľuje preplatenie 10 dní dovolenky za r. 2016 riaditeľovi ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

p. PaedDr. Františkovi Inašovi z dôvodu, že nemal možnosť vyčerpať si dovolenku vzhľadom 

k tomu, že bol dlhodobo práceneschopný a tiež, že v rámci úsporných opatrení nemá zástupcu 

riaditeľa, ktorý by mu bol aspoň sčasti nápomocný pri administratívnej práci, ktorej v rámci 

vykonávania funkcie neustále pribúda. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

UZN č. 78/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

č. 8/2016 ZŠ s MŠ Hrabkov 159 o navýšenie rozpočtu a presun finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami.   

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 79/2016- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu obce 

k 08.12.2016 a to: 

- schválený na - 431 110,00 € 

- upravený na -  426 132,03 € 

- plnenie na    -  439 508,69 €  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 80/2016- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

č. 6/2016 zo dňa 09.12.2016 zvýšenie výdavkových položiek v sume 17 520,43 €.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 81/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabkov 

159 na r. 2017 v sume 295 900,00 €  z toho na PK- 214 000,00 € a na OK- 81 900,00 €. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

UZN č. 82/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  
A. schvaľuje návrh starostu obce zvýšiť sadzbu poplatku  za vývoz komunálneho odpadu 

na osobu o 1 € z terajších 11 € na 12 €.  



B. schvaľuje poplatok v sume 260,00 € za vývoz komunálneho odpadu 1 100 l kontajnera 

pri dvojtýždňovom vývoze.  
Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 83/2016- Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 84/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  VZN č. 4/2016 o určení poplatku 

za poskytované služby v obci Hrabkov 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 85/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  
A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2017 vo výške 484 110,00 € ako vyrovnaný 

 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2018-2019 vo výške 484 110,00 € ako vyrovnaný 
Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 86/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/3 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Jozef Kokavec, Urxova 6754/6, 080 01 Prešov, 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: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 87/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

   

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/16 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Marián Glod, Švábska 6807/44, 080 05 Prešov, 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: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 88/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/13 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Slavomír Babuščák a Helena Babuščáková, Hermanovce 91, 082 35 Hendrichovce  za 

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

 

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

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 89/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. častí nehnuteľností z p.č. KN-C 905/24 a p.č. KN-C 612 

o celkovej výmere 64 m2  podľa predloženej prílohy k žiadosti pre p. Ing. Jozef Lipták, bytom 

Uralská 171/6, 071 01 Michalovce, za cenu 3,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním 

pozemku bude znášať kupujúci.  

 



B. ukladá starostovi obce zriadiť vecné bremeno na novovzniknutú parcelu podľa GP pre p. Jána 

Stahovca, Hrabkov 218, pretože na  p.č. 612 sa nachádza vodovodná prípojka k rodinnému 

domu. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 90/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. berie na vedomie požiadavku p. Tibora Šelembu, aby sa poslanci vyjadrili k uzatváraniu zmlúv 

na odkúpenie obecných pozemkov v lokalite Sosničky, kde žiada, aby v zmluve o odkúpení 

pozemkov bola zakotvená klauzula, ako sa obec zachová v prípade, že sa nepodarí zrealizovať 

preložka VN vzdušného vedenia a NN prípojky k pozemkom. 

 

B. schvaľujú podpísať dodatok k hlavnej kúpnej zmluve v prípade, že sa nezrealizuje prekládka 

VN vzdušného vedenia a NN prípojky k pozemkom v r. 2017. Prehodnotenie bude prejedané 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

Za:7                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 91/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na  

r. 2017 pre TJ Sokol Hrabkov na činnosť vo výške 4 000,00 €. 
Za:7                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 92/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na  

r. 2017 pre DHZ Hrabkov na činnosť vo výške 500,00 €. 
Za:7                                                   Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 93/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu nezávislého 

audítora konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za 

konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Hrabkov a ktorá obsahuje 

konsolidovanú súvahu k 31. decembra 2015. Audit vykonal Ing. Vladimír Andraščík, číslo 

licencie: 302 SKAU dňa 06.12.2015.  
Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 94/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predaj použitého  satelitného 

prijímača HD pre p. Martina Janigu, Hrabkov 178,  za sumu 30,00 €, vzhľadom k tomu, že v obci konči 

káblové televízne vysielanie.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 95/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov ruší UZN č. 14/2016 v plnom znení 

dôvodom je nepodpísanie zámennej zmluvy, ktorá by nebola v súlade s platnou legislatívou.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 
 

UZN č. 96/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje predaj nehnuteľností, ktorý bol súčasťou častí starého potoka Krížovianka podľa 

predloženého GP 61-103/2016  za sumu 1, 00 €/m2 parcela pre p. Jána Marušáka, Hrabkov č.12, 

p. Jána Fottu, Hrabkov č.11, p. Antona Marušáka, Hrabkov č. 239 p. Ing. Antona Švarca 

Hrabkov č. 1, p. Ľudmily Amrichovej, Prostějovská 4821/5 Prešov. Všetky náklady spojené 

s vysporiadaním nehnuteľností hradia kupujúci. 

 

B. ukladá starostovi obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcimi.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 



UZN č. 97/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje usporiadanie stolnotenisového turnaja 

o „Pohár starostu obce“ dňa 07.01.2016 o 15:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ.  
Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 09.12.2016             Jaroslav Hovančák  

                  starosta obce 

 

 


