
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

23.08.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 51/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  
uznesení č. 41 – 50/2017  zo dňa 19.06.2017, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 52/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov ruší  v plnom znení prijaté uznesenie č. UZN – 

49/2016 (neustále odsúvanie podpisu zmluvy, na strane kupujúceho) zo dňa 07.10.2016 a uznesenia č. 

UZN – 22/2017 (odstúpenie od zmluvy, zo strany kupujúceho) zo dňa 07.04.2017.        

Za: 5                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 53/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informácie od  riaditeľa ZŠ 

s MŠ p. PaedDr. Františka Inaša  o organizácií začiatku školského roku 2017/2018, ktorý sa začína 

04.09.2017. 

- počas prázdnin prebehla bežná údržba a upratovanie priestorov, 

- v triede 9. ročníka sa vykonala kompletná oprava omietky a vymaľovanie, 

- učitelia si doma pripravovali tematické plány, 

- odchod p. Mgr. Petra Popíka, 

- príchod nového učiteľa angličtiny, 

- na žiadosť rodičov sa posúva  prevádzka ŠKD do 16:00, 

- družinárka  bude pracovať na 100% úväzok, ktorej pracovná doba bude končiť o 16:05 hod. 

- náboženstvo na prvom stupni bude vyučovať správca farnosti Krížovany Mgr. Miroslav Turák 

a druhý stupeň katechétka, 

- pokles žiakov o 10 detí v ZŠ, presný počet bude známy po Eduzbere po 15.09.2017 

- po konzultácií so starostom obce sa zakúpil nový kancelársky nábytok odkladacie skrine na 

pomôcky v MŠ, kde sa ešte viac skultúrni prostredie a zväčšia sa možností uloženia pomôcok, 

- predložený návrh organizácie šk. r. 2017/2018, 

- požiadavku p. riaditeľa o zhovievavosť pri príprave a organizácií nábehu šk. roka nakoľko 

pracuje sám bez zástupcu riaditeľa. 
Za: 5                                                        Proti: 0                                                Zdržal sa: 0________   
 

 

UZN č. 54/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje prevádzkovú dobu pre ŠKD pri ZŠ 

s MŠ od 10:30 hod. do 16:00 hod. od 04.09.2017. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

 

UZN č. 55/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh Dodatku č. 1/2017, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia. (zvýšenie poplatku za dieťa v MŠ z 8,00 Eur na 10,00 Eur).   

Za: 5                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 56/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/9 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Ňachaj, Ruská Nová Ves 258, 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: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

   

 



 

UZN č. 57/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/10 o výmere 839 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Žigrajová, Gapľová 5, 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: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 58/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo 

výške najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných 

zdrojov. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 59/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu, že výdavky na 

oslavy  685. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli v sume 8 102,33 Eur, čím boli o 1 102,33 Eur 

prekročené oproti schválenej sume 7 000,00 Eur.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

UZN č. 60/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu poslanca p. Ing. 

Jána Liptáka o tom, že funkcie predsedu TJ Sokol Hrabkov sa vzdal p. Daniel Mihok. Funkciu predsedu 

preberá p. Ing. Ján Lipták.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  
 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 23.08.2017                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


