
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

19.05.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 36/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení č. 17 – 35/2017  zo dňa 07.04.2017, ktoré sú 

splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

B. ruší  v plnom znení prijaté uznesenie UZN – 08/2017 (stiahnutie žiadosti zo strany  kupujúceho 

prostredníctvom SMS).       

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 37/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie informáciu: 

- pozvánka pre hostí, ktorí budú pozvaní na oslavy je pripravená na tlačenie a rozposielať sa bude 

na budúci týždeň, 

- monografia o obci je už v tlači v počte 500 ks v celkovej sume 1 400,00 Eur  bez DPH, 

- vyrábajú sa tiež prezenty s emblémom obce, 

- usporiadanie brigády na miestnom ihrisku pri čistení priestorov šatne a okolia, 

- informáciu o podanej žiadosti na poskytnutie finančnej dotácie z PSK podľa VZN č. 57/2017 

cez Program 2 – Kultúra na vydanie publikácie o obci Hrabkov pri príležitosti 685. výročia 

prvej písomnej zmienky v sume 4 000,00 €. 

 

B. schvaľuje v rámci osláv 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci oceniť Ďakovným listom 

nasledovných občanov a miestne organizácie: 

- p. Martu Fottovú, p. Pavla Bujnovského, p. Margitu Hovanovú (kronikárka obce), kňazov- 

(rodákov) p. Vladimíra Stahovca, p. Jozefa Haľka, p. Mareka Eliaša (správca farnosti), 

- ZŠ s MŠ, TJ Sokol, DHZ, Fsk Hrabkovčan, PZ Čierna Hora, gmina Wojaszówka, 

návrh zoznamu hostí, ktorí budú pozvaní na slávnostný obed, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠS 

pri ZŠ s MŠ po skončení sv. omše: 

- starosta obce s manželkou, poslanci obecného zastupiteľstva obce, kontrolórka obce, referentka 

obce, kronikárka obce, p. Marta Fottová, p. Pavol Bujnovský, p. Vladimír Stahovec, p. Jozef 

Haľko, p. Marek Eliaš, riaditeľ ZŠ s MŠ, zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ, predseda DHZ, 

predseda TJ Sokol, vedúca Fsk Hrabkovčan, predseda PZ Čierna Hora, delegácia z gminy 

Wojaszówka, starosta obce Ovčie, starosta obce Krížovany, predseda PSK, prednosta OÚ, 

poslanci PSK p. Kičura a p. Benko, 

- menu pre slávnostný obed v podobe  prípitku, polievka, hlavné jedlo, zákusok a káva,  

- zabezpečiť menu formou cateringu,  

- pripraviť lístok na guláš, pivo alebo kofolu na prvý deň osláv pre každého občana s trvalým 

pobytom v obci, 

- návrh, aby do každej domácnosti  bol odovzdaný jeden výtlačok monografie o obci, kľúčenka 

a pero s erbom obce, 

- návrh starostu urobiť pódium na tancovanie počas ľudovej veselice na miestnom ihrisku 

o rozmere 8m x 8m,  

- návrh, aby obsluhu stánkov na občerstvenie zabezpečili počas obidvoch dni osláv miestne 

organizácie prostredníctvom svojich členov s nasledovným rozdelením: 

stánok č.1 alkohol, pivo a kofola zabezpečí DHZ, 

                                                           stánok č.2 alkohol, pivo a kofola zabezpečí TJ Sokol, 

                                                     stánok č.3 sladkosti zabezpečí Fsk Hrabkovčan.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  



 

   

UZN č. 38/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  
A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/14 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Ľubomíra Heteša, Medzany 182, 082 21 Veľký Šariš, 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: 5                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 39/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o liste z PSK, 

odbor dopravy, ako odpoveď na podanú žiadosť o zavedenie autobusového spoja v nepárnych týždňoch 

s odchodom o 20:50 hod. z Víťaza a s odchodom o 22:30 hod z Prešova a o posunutie spoja s odchodom 

o 13:30 hod. z Prešova v sobotu na 15:00 hod. Žiadosti bolo vyhovene. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 40/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o návrhu 

predloženom vedením ZŠ s MŠ Hrabkov na schválenie organizácie školského roka 2017/2018. Počet 

žiakov v ZŠ by mal byť v počte 68 čiže o 10 menej ako v súčasnej dobe.   

Za: 5                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  
 

UZN č. 41/2017- Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. berie na vedomie predloženú zápisnicu z rokovania  o vodnom prameni ,,Tri studničky“ so 

zástupcom PD Branisko p. Ing. Šofrankovou.   

 

B. schvaľuje zvolať verejné zhromaždenie občanov na deň 26.05.2017 do sály KD o 18:00 hod.  

Za: 5                                                 Proti: 0           Zdržal sa: 0_______  

 

 

 

 

V Hrabkove 19.05.2017                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 

 

 


