
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

23.02.2018 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 1/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení 

č. 73 – 85/2017  zo dňa 09.12.2017, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 2/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie 

 

A. berie na vedomie Protokol previerky za účelom zhodnotenia stavu zákonnosti všeobecne 

záväzných nariadení na úseku miestnej dane z nehnuteľností zo dňa 06.12.2017 a Protest 

prokurátora zo dňa 12.12.2017, v ktorom navrhuje zrušiť ustanovenie § 7 ods. 1 písm. c), d) 

VZN a tieto nahradiť ustanoveniami súladnými so zákonom.  

 

B.   navrhuje vykonať úpravu VZN  prijatím dodatku. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 3/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh  Dodatku č.1/2018 ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.03.2018. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 4/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

  A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti novovytvorená parcela C KN 905/37,  podľa   predloženého GP 

č. 161/17 zo dňa 27.09.2017, ktorý vyhotovil Progres CAD Engineering s.r.o. Masarykova 16 

Prešov a overený dňa 06.10.2017 pod č. G1-1753/17 Okresným úradom Prešov katastrálny odbor 

za sumu 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur) bez DPH 

 

B. berie na vedomie návrh Kúpnej zmluvu č. 0221/3030/2018 od Východoslovenskej distribučnej 

, a. s.  Košice, ktorá sa týka vysporiadania nehnuteľností pod novopostavenou Trafostanicou 

v lokalite IBV Sosničky v k. ú. Hrabkov 

 

       C.   ukladá starostovi obce návrh tejto zmluvy podpísať. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                              Zdržal sa: 0____  _ 

  

UZN č. 5/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  

       V tomto bode informoval pozvaný riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorý informoval o stave v ZŠ o rozpočte, 

ktorý je zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR v sume 165 613,00 EUR, ktorý nedokáže pokryť ani osobné 

náklady zamestnancov v kalendárnom roku 2018 pre OK v ZŠ s MŠ a to ešte dôjde k poklesu žiakov v  

novom šk. r. 2018/2019 a zníženiu normatívu na počet žiakov po vykonanom  eduzbere. Pre minimálne 

pokrytie chodu ZŠ bude chýbať cca 42 000,00 EUR. Vedenie školy už nemá na čom šetriť. Chýbajúce 

finančné prostriedky sa budú žiadať cez dohadovacie konanie. Úspešnosť momentálne nikto nevie 

potvrdiť v akom objeme finančných prostriedkov bude naplnené. V prípade neúspešností bude musieť 

dofinancovanie poskytnúť obec z obecného rozpočtu. Do budúcna sa obec aj tak musí začať zaoberať 

otázkou existencie ZŚ pri malom počte žiakov. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  

 

 



UZN č. 6/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie ústnu žiadosť o prehodnotenie VZN o odpadoch kde je pre šesť osôb 

v domácností málo jedná kuka nádoba 

  

        B.  navrhuje viac sa venovať separácií odpadu v domácnostiach a následne vykonávať kontrolu 

starostom obce pri vývoze až po tomto až po vyhodnotení opatrenia bude obecné zastupiteľstvo 

zvažovať či je potrebná zmena alebo nie v počte kuka nádob na počet členov v domácnosti. 

 

Za: 7                                                 Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0_______ _ 

 

UZN č. 7/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o pridelení 

finančnej dotácie v sume 29 925,00 EUR od MV SR formou rozhodnutia na prístavbu hasičskej 

zbrojnice k budove Ocú. Obec čaká na podpísanie zmluvy. 

 

Za:7                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 8/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie informáciu, že je potrebné vyriešiť odvod prívalovej vody zo striech 

jednotlivých stavieb v lokalite Sosničky aby nedochádzalo k vypúšťaniu na miestnu 

komunikáciu a následne k zatápaniu nehnuteľnosti p. Šofranka Vladimíra Hrabkov 248.  

 

B.  schvaľuje uloženie kanalizačnej rúry na ktorú sa budú napájať zvody zo striech rodinných 

domov so zaústením do priekopy okolo štátnej cesty. 

  

Za:7                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 9/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vybudovať novú elektrickú prípojku 

k budove šatni v športovom areály obce na miestnom futbalovom ihrisku. 

 

Za:7                                                  Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

UZN č. 10/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o udelení štatútu 

MAS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2017 pre MAS SKALA, o.z., ktorého členom je aj naša 

obec. Prvé výzvy na čerpanie finančných dotácií by mali byť vypísané do konca r. 2018. Každá obec, 

ktorá je členom združenia bude môcť čerpať cca 25 000,00 EUR po vzájomnej dohode cez jednotlivú 

výzvu.  

 

Za:7                                                 Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0_______   _  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

V Hrabkove 23.02.2018                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


