
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

09.12.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 73/2017 - 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. 74/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2018 vo výške 327 400,00 € ako vyrovnaný z toho na  PK- 

222 000,00 € a na OK- 105 400,00 €. 
 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2019-2020 vo výške 327 400,00 € ako 

vyrovnaný. 
Za: 6                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 75/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2018 vo výške 484 000,00 € ako vyrovnaný 
 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2019-2020 vo výške 484 000,00 € ako vyrovnaný 

 

C. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2018-2020, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce v Hrabkove 

schváliť návrh rozpočtu Obce Hrabkov na rok 2018 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu 

Obce Hrabkov na roky 2019 a 2020. 
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 76/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2018 predložený kontrolórkou obce p. Ruženou Brodovou. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                              Zdržal sa: 0____  _ 

  

UZN č. 77/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie príspevku na stravu pre 

dôchodcov v sume 0,50 € na jeden obed s účinnosťou od 01.01.2018. 
 Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 78/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na  

r. 2018 pre TJ Sokol Hrabkov na činnosť vo výške 5 500,00 €. 
Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0_______ _ 

 

UZN č. 79/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

č.4/2017 úprava rozpočtu na rok 2017 pre ZŠ s MŠ Hrabkov 159 zo dňa 09.12.2017. 
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 80/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia  

obce Hrabkov č.5/2017 úprava rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 09.12.2017. 
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 81/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie žiadosť od p. Bohdana Iljaška a p. Tomáša Balcara o staré    

premietacie zariadenie, ktoré v minulosti slúžilo na premietanie filmov v našej obci 



B.   ukladá starostovi obce rokovať o cene za prípadný odpredaj. 
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 82/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o potrebe 

opravy osvetlenia v  telocvični v ZŠ s MŠ.  
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 83/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o cenovej 

ponuke od spoločnosti INTOM s.r.o. Raymanova 9, Prešov na prístup do portálu Justitor.sk – 

Balík obce (4x Vypracovanie právneho dokumentu zmluva, VZN a pod. za mesiac. Právne 

poradenstvo – konzultácie telefonicky/online/osobne. Preplatenie 6 úkonov právnej služby za 

kalendárny mesiac do hodnoty 396 €.) v sume 100, 00 €/mesiac. 
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 84/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť DHZ Hrabkov o poskytnutie 

finančných prostriedkov na činnosť z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 500,00 Eur.  

Za:6                                                  Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 85/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie stolnotenisového 

turnaja o „Pohár starostu obce“ dňa 06.01.2017 o 15:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Hrabkov. 
Za:6                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

 

 
   

 

 

 

 

V Hrabkove 09.12.2017                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 

 


