
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

21.09.2018 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 27/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh starostu obce vypustiť z rokovacieho programu zasadnutia bod č. 7.   

       

B. schvaľuje návrh starostu obce zaradiť do programu rokovania zasadnutia nasledujúce 

body: 

- prerokovanie Správy o činnosti ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za šk. r. 2017/2018, 

- prerokovanie žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na činnosť 

DHZ Hrabkov pre r. 2018, 

- prerokovanie ústnej žiadosti o odvedenie dažďovej vody z miestnej komunikácie č. p. 

669 pri č. d. 115 a 116, 

- prerokovanie ústnej žiadosti o opravu miestnej komunikácie č. p. 674/2, 

- prerokovanie Návrhu na vykonanie inventúry majetku obce k 31.10.2018, 

- diskusiu 

 

C. schvaľuje  Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 15 – 26/2018 zo dňa 21.06.2018 

3. Činnosť ZŠ s MŠ v šk. r. 2018/2019 

4. Prerokovanie Správy o činnosti ZŠ s MŠ za šk. r. 2017/2018 

5. Prerokovanie správy z vykonanej finančnej kontroly kontrolórkou obce v ZŠ s MŠ  

6. Plnenie rozpočtu obce k 21.09.2018 

7. Prerokovanie výzvy na zavedenie verejných WiFi hotspotov (zariadení pre WiFi  

pripojenie) pre obyvateľov obce a ich návštevníkov 

     8. Prerokovanie žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na činnosť 

DHZ Hrabkov pre r. 2018 

     9. Prerokovanie ústnej žiadosti o odvedenie dažďovej vody z miestnej komunikácie č. p. 669 

pri č. d. 115 a 116 

   10. Prerokovanie ústnej žiadosti o opravu miestnej komunikácie č. p. 674/2 

   11. Prerokovanie Návrhu na vykonanie inventúry majetku obce k 31.10.2018 

   12. Diskusia 

   13. Záver 

 

Bod č. 12. Diskusia prebehne ku každému prerokovanému bodu programu samostatne.  

 

 Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 28/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  

uznesení č. 15 – 26/2018  zo dňa 21.06.2018, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

 



UZN č. 29/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o 

činnostiach, ktoré nastali od začiatku nového šk. r. 2018/2019.  

- počet žiakov v ZŠ – 64 ( z toho 3 v zahraničí), 

- počet detí v ŠKD – 20, 

- počet detí v MŠ – 20, 

- ukončenie pracovného pomeru p. Berecká, p. Závacká, p. Černický, 

- nová učiteľka AJ p. Hajdučeková, ktorá bude viesť aj krúžok AJ, 

- p. Mgr. Bachratá NJ - 26% úväzok, 

- vydané vzdelávacie poukazy v počte 61 (prijatých 60 naspäť), 

- školský vzdelávací program – v 4. ročníku posilnená Matematika o 1 hodinu (piataci 

budú písať Test T5) a v 8. ročníku posilnené 2 hodiny NJ a 1 hodina Matematika (aj 

deviataci budú robiť testy), 

- škola má novú webovú stránku, chcú zaviesť elektronickú žiacku knižku a pripravuje 

sa zavedenie elektronickej triednej knihy, 

- predložil čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 21.09.2018 kde PK sú -19 834,00 Eur a OK + 

18 415,00 (vyplácalo sa odstupné a dovolenka), 

- po spresnení rozpočtu na r. 2018 po eduzbere sa bude podávať dohodovacie konanie na 

dofinancovanie rozpočtu. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 30/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Správu o činnosti ZŠ s MŠ 

v šk. r. 2017/2018. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

  

UZN č. 31/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu z vykonanej 

finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Hrabkov159, ktorú predložila kontrolórka obce.  

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 32/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 21.09.2018 a informáciu o tom, že na účte obce sú už aj schválené finančné prostriedky 

v sume 29 925,00 Eur na prístavbu hasičskej zbrojnice. 

 

 Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 33/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje podanie žiadosti o NFP  

WiFi pre Teba Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP, 

Prioritná os: 7 informačná spoločnosť. 

 

Za: 5                                                   Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 34/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť o navýšenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce na činnosť DHZ Hrabkov pre r. 2018 o sumu 300,00 

Eur z dôvodu zvýšenej tréningovej a súťažnej aktivity ako aj celkovej činnosti DHZ. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

 



UZN č. 35/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie ústnu žiadosť p. Alojza Stahovca, Hrabkov 115 na odvedenie 

dažďovej vody z miestnej komunikácie č. p. 669 pri č. d. 115 a 116. 

 

B. navrhuje vybudovanie odvodňovacej priekopy pred č. d. 114 a 115 pozdĺž miestnej 

komunikácie s vyústením do potoka Krížovianka, ktorá by chránila tieto nehnuteľností, 

ktoré sa nachádzajú pod úrovňou terénu miestnej komunikácie pred väčším prívalom 

dažďovej vody z tejto komunikácie. Vybudovanie odvodňovacej priekopy bolo 

navrhnuté zaradiť ako investičnú akciu do rozpočtu na rok 2019. 

 

C. navrhuje prehĺbiť priekopu okolo oplotenia nehnuteľnosti č. d. 116 pozdĺž miestnej 

komunikácie smerom do potoka ku mostu. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 36/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov   

 

A. berie na vedomie ústnu žiadosť o opravu miestnej komunikácie č. p. 674/2 od p. 

Antona Stahovca, Hrabkov 222. 

 

B. odporúča s opravou miestnej komunikácie ešte počkať vzhľadom k tomu, že 

momentálne je potrebné zhromaždiť a udržať finančné prostriedky v rozpočte obce na 

prípadné dofinancovanie prevádzky ZŠ s MŠ v prípade neúspešnosti pri dohodovacom 

konaní na dofinancovanie od MŠVVaŠ SR. 

 

C. navrhuje celkovú opravu miestnej komunikácie zaradiť ako investičnú akciu do 

rozpočtu na rok 2019. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 37/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

       A. schvaľuje vykonať inventúru majetku obce k 31.10.2018  

 

B. schvaľuje komisiu na vykonanie inventúry v zložení: p. Edita Stahovcová, p. Martin 

Janiga a p. Vladimír Galdun. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 21.09.2018                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


