
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

21.06.2018 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 15/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

        

A. berie na vedomie Zápisnicu a Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Hrabkov 159, 

ktoré doručila Rada školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 z výberového konania na funkciu 

riaditeľa zo dňa 14.06.2018. 

       

B. schvaľuje návrh Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 vymenovať za riaditeľa ZŠ 

s MŠ Hrabkov 159  PaedDr. Radoslava Ruščáka od 01.07.2018. 

 Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 16/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu obce 

Hrabkov za rok 2017  

 

B. schvaľuje 

     a/  záverečný účet obce Hrabkov za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

      

b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

37 566,69 EUR. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 17/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 38 017,48 € na kapitálové výdavky pre 

úhradu faktúr na výstavbu:  

- Miestnych elektrických rozvodov pre OEZ-IBV Sosničky v sume 15 883,96 € 

- Miestnych elektrických rozvodov pre VO-IBV Sosničky v sume 9 352,19 € 

- Miestnych telekomunikačných rozvodov pre MR-IBV Sosničky v sume 5 815,00 € 

- časti miestnej komunikácie MK-IBV Sosničky v sume 6 966,33 €  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 18/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov určuje podľa § 166 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 3 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet 7 poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Hrabkov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                           Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 19/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu 

obce Hrabkov takto: 100% úväzok 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 



UZN č. 20/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 21.06.2018. 

 

 Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 21/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  návrh Rozpočtového 

opatrenia obce Hrabkov č. 2/2018 zo dňa 21.06.2018 na presun finančných prostriedkov 

z bežných výdavkov rozpočtu obce  na kapitálové výdavky rozpočtu obce. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 22/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  návrh Rozpočtového 

opatrenia obce Hrabkov č. 3/2018 zo dňa 21.06.2018 na presun finančných prostriedkov medzi 

výdavkovými položkami schváleného rozpočtu obce. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 23/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie návrh organizácie 

školského roka 2018/2019. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 24/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje kontrolórke obce návrh 

plánu kontrolnej činností na II. polrok roku 2018.  

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 25/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

       A. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činností na II. polrok roku 2018  

 

B. schvaľuje vykonať kontrolu v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 v termíne do 31.08. 2018 

 

C. ukladá starostovi obce vydať poverenie kontrolórke obce na vykonanie kontroly. 

 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 26/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  

uznesení č. 11 – 14/2018  zo dňa 03.04.2018, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 21.06.2018                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                                 starosta obce 


