
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

29.10.2018 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 38/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení 

č. 27 – 37/2018  zo dňa 21.09.2018, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 39/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť TJ Sokol Hrabkov 

o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť futbalového oddielu z rozpočtu obce na rok 2019 

v sume 5 500,00 Eur. Po prerokovaní poslanci navrhli predloženú žiadosť schváliť. 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 40/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť DHZ Hrabkov o poskytnutie 

finančných prostriedkov na činnosť z rozpočtu obce na rok 2019 v sume 800,00 Eur. Po prerokovaní 

poslanci navrhli predloženú žiadosť schváliť. 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

  

UZN č. 41/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť p. Mgr. Zuzany Pokornej 

Hrabkov 285 a p. Tomáša Pokorného Krupinská 2236/4 Košice o odkúpenie častí nehnuteľností z p.č. 

905/24 podľa predloženého návrhu GP za sumu 3,00 Eur/m2. Po prerokovaní poslanci navrhli 

predloženú žiadosť schváliť. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 42/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2019 vo výške 352 900,00 € ako vyrovnaný z toho na  PK - 

239 500,00 € a na OK - 113 900,00 €. 

 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2020-2021 vo výške 352 900,00 € ako vyrovnaný. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 43/2018 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2019 vo výške 541 585,00 € ako vyrovnaný 

 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2020-2021 vo výške 541 585 000,00 € ako vyrovnaný 

 

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

2019-2021, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce v Hrabkove schváliť návrh 

rozpočtu Obce Hrabkov na rok 2019 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu Obce Hrabkov na 

roky 2020 a 2021. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

V Hrabkove 29.10.2018                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 


