
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

27.10.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 61/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení 

č. 51 – 60/2017  zo dňa 23.08.2017, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 62/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh na riešenie škodovej udalosti na budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159, ktorá vznikla 

dňa 12.10.2017  na hromozvode cez poisťovňu z obavy, či rodičia budú schopní uhradiť 

požadovanú čiastku. Opravu strechy urobia na vlastné náklady rodičia ako zákonní zástupcovia 

svojich detí.  

 

B. berie na vedomie prísľub chlapcov, že pomôžu pri upratovaní obce v rámci sobôt a zároveň 

sľub, že viac niečo podobné neurobia. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 63/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu obce 

k 27.10.2017. 

Za: 6                                                        Proti: 0                                                Zdržal sa: 0________   

 

UZN č. 64/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.4/2017 zo 

dňa 27.10.2017 na úpravu rozpočtu obce. 

 Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 65/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia obce č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 66/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh na odhlásenie prípojky 

elektriny, plynu a vodovodu k nehnuteľností vedenej na  LV/51, ktorú obec  odkúpila v pomere  60 % 

ku 40 % s p. Alojzom Harničárom a p. Gabrielou Harničárou, Hrabkov 147. 

Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

   

UZN č. 67/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu o výchovno – 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2016/2017.   

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 68/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje prijať všeobecnú hodnotu stavieb 

a pozemkov stanovenú v Znaleckom posudku na odkúpenie vodovodu z dôvodu, že  stanovená cena na 

odkúpenie a terajší stav okolo vlastníctva prameňa ,,Tri studničky“ sú pre obec v súčasnej dobe 

neefektívne a nehospodárne.   

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 69/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje finančnú výpomoc vo výške 500,00 

Eur pre rodinu p. Alojza Hadbavného Hrabkov 84, ktorú postihla dňa 29. 09. 2017 mimoriadna udalosť 

a to požiar rodinného domu na zmiernenie vzniknutej škody.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 70/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje mailovú žiadosť od neziskovej 

organizácie Pierott na poskytnutie finančnej pomoci pre 7 ročného chlapca Marka.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________  



 

UZN č. 71/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu ponúknutých 

podmienok o úvere od Prima Banky, ak by obec v budúcnosti uvažovala o poskytnutí úveru na 

investičnú činnosť vo výške 100 000,00 Eur.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 72/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu pre poslancov, že 

sa blíži koniec roka 2017 a sním je spojená možnosť úpravy jednotlivých poplatkov, ktoré obec ako 

správca dane vyberá prostredníctvom schválených VZN, ak by uvažovali o nejakých zmenách 

poplatkov tieto návrhy je potrebné si pripraviť na najbližšie zasadnutie k prerokovaniu.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

V Hrabkove 27.10.2017                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 

 


