
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

16.06.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 42/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov   berie na vedomie splnenie prijatých  
uznesení č. 36 – 41/2017  zo dňa 19.05.2017, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 43/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  

 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti 

budovy Obecného úradu v Hrabkove“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce; 

 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, konkrétne vo výške 

9 922,15 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

-     celkovú výšku oprávnených výdavkov projektu vo výške 198 442,93 Eur. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

UZN č. 44/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Hrabkov za rok 

2016  

 

B. schvaľuje 

     a/  záverečný účet obce Hrabkov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

     b/ prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 518,39      

EUR. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

UZN č. 45/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie 
- zaslanie pozvánok pre hostí na oslavu, 

- program osláv, 

- rozdelenie  a roznesenie lístkov do  domácnosti na guľáš a nápoj počas osláv, 

- zakúpenie výčapu, cien pre deti, kvetov a kytíc pre kňazov, 

- rozdelenie úloh jednotlivým poslancom a zložkám  počas osláv obce v dňoch 24.6-25.6.2017, 

- organizovanie brigády pred oslavami na miestnom ihrisku. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 46/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/15 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Mateja Baláža, Pilhov 216, 065 22 Mníšek nad Popradom, 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. 47/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o zázname 

z prvého kontrolného dňa, ktorý sa konal 14.6.2017  v lokalite Sosničky pri stavbe VN, TS, NN. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 48/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predaj novovytvorených parciel č. 

p. KN-C 681/2 o výmere 21 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č.p. KN-C681/3 o výmere 11 m2 

zastavaná plocha a nádvorie a č. p. KN-C 681/4 o výmere 2 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

vytvorených GP č. 11/0217, ktorý vyhotovil p. Ján Zeman geodet Lorencova 11, Krompachy dňa 

30.05.2017 v prospech p. Milana Haľka rod. Haľko a Veroniku Haľkovú rod. Haľkovú Hrabkov 181 

za cenu 3,00 €/m2 v celkovej sume 102,00 € , s tým, že v kúpnej zmluve bude uvedené právo prechodu 

a prejazdu cez parcelu  KN-C 681/3 v prospech vlastníka nehnuteľností vedenej na LV č. 35 a všetkých 

jeho právnych nástupcov. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať kupujúci.   

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 49/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie oboznámenie s výzvou 7.4 

pre obce do 1 000 obyvateľov, kde sa nachádza 6 aktivít s možnosťou podať maximálne 2 žiadosti. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 50/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu 

o pripravovanom stretnutí zástupcov okresov, ktorí sa zúčastnia na Šarišskom pohári 26.8.2017 na 

miestnom ihrisku, kde budú prerokované podmienky súvisiace s organizovaním tejto akcie. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

 

 

 

 

V Hrabkove 16.06.2017                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 

 

 


